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PROJEKTAS
“PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO
IR BRANDOS EGZAMINŲ SISTEMOS TOBULINIMAS”
Nacionalinis egzaminų centras (toliau – NEC) 2009–2011 metais vykdo projektą „Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ finansuojamą pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir Brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių
plane, patvirtintame Švietimo ir mokslo ministro 2008 m.gegužės 30 d. įsakyme ISAK-1568, apibrėžti kokybės,
skaidrumo ir viešumo reikalavimai. Šių reikalavimų vykdymui būtina tobulinti Nacionalinio egzaminų centro veiklą, diegti turinio ir ir technologines naujoves, kelti užduočių rengėjų, vertintojų ir NEC administracijos darbuotojų
kvalifikaciją. Šiuo pagrindu ir suformuluotas pagrindinis projekto tikslas - tobulinti pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimų ir brandos egzaminų sistemą.
Įgyvendinant projekto veiklas, siekiama: užtikrinti PUPP ir BE sistemos tobulinimo tęstinumą, tobulinant
užduočių rengėjų-ekspertų ir vertintojų kvalifikaciją bei apmokant naujus užduočių rengėjus, tobulinti užduočių
duomenų bazę; kurti kompiuterizuotą darbų vertintojų mokymo (si) aplinką, atsižvelgiant į jų poreikius; keliant
vertintojų kvalifikaciją, tobulinti BE darbų vertinimo kokybę, sudarant prielaidas įvertintų BE darbų demonstravimo internete sistemos sukūrimui; kelti užduočių rengėjų kvalifikaciją kuriant ir išbandant užduotis, parengiant
kokybines rezultatų analizes bei praktinę metodinę medžiagą užduočių rengėjams; išbandant Brandos darbą, kuris
leistų tikrinti ne tik mokinių žinias ir gebėjimus, bet ir kompetencijas.
Šiame leidinyje pristatytas teorinis konceptualus Brandos darbo modelis, brandos darbo išbandymo mokyklose patirtis, aptartos vertinimo gairės bei pristatyti mokinių darbai.
Teorinę leidinio dalį parengė dr. Alvyda Pacevičiūte ir dr. Loreta Statauskienė.
Brandos darbo metodinės rekomendacijos parengtos vadovaujantis Brandos darbo aprašo projektu (2008),
Technologijų mokyklinio brandos egzamino programa (2009), Metodiniais reikalavimais technologijų mokyklinio
egzamino techninei užduočiai parengti (2009), Vidurinio ugdymo aprašu (2006), Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008–2012 metais priemonių planu (2008), Valstybine švietimo
strategija 2003–2012 metams (2003), Bendrojo ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija (2006), Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos vidurinio ugdymo Bendrosiomis programomis (2007),
Bendrojo lavinimo mokyklų 2008–2009 metų bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos
vidurinio ugdymo Bendrųjų programų projektais (2010), Bendrojo lavinimo mokyklų 2009–2010 metų bendraisiais ugdymo planais, Muzikos brandos egzamino programa (2004), Dailės brandos egzamino programa (2004).
Tikimės, kad leidinyje pateikta medžiaga leis geriau susipažinti su Brandos darbo rengimo teorija ir praktika, sudarys prielaidas kompetencijų ugdymo bei vertinimo procesų tobulinimui.
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1 DALIS. TEORINIS KONCEPTUALUS BRANDOS DARBO MODELIS
Šiuolaikinė ugdymo turinio samprata, kad ugdymo turinys – tai ne tik mokymo turinys (ko mokome?), metodai
(kaip mokome? kaip vertiname?), bet ir struktūros (kokiame socialiniame klimate mokome?) (Hopkins, 2005)
įpareigoja subalansuoti mokymosi poreikius ir mokymo tikslus.
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sampratoje (2004) mokymosi patirtis apibrėžiama kaip mokinio gebėjimas kelti sau mokymosi tikslus ir jų siekti, planuoti ir prasmingai išnaudoti mokymosi laiką, naudotis įvairiais
informacijos šaltiniais, dirbti grupėmis ir laikytis sutartų taisyklių.
Ugdymo turinio prioritetai 2006–2012 m. yra ir išlieka mokinio kompetencijų ugdymas, ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas, vertinimo tobulinimas, pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams. Mokytojų kompetencijos tobulinimas šiose srityse: ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo, mokytis padedančio
vertinimo, ugdymo proceso planavimo ir refleksijos.

Skirtingi mokinių polinkiai, poreikiai ir galimybės. Brandos darbo rengimo procese išskirtinos
kelios pažintinio proceso fazės: dėmesys ir susitelkimas, motyvacija, problemos suvokimas, informacijos priėmimas ir jos apdorojimas, informacijos išsaugojimas ir jos panaudojimas, individualios patirties įgijimas. Besimokantieji vartoja individualias sąvokas, atskleidžia savo individualius junginius, taiko individualią mokymosi
strategiją, mokosi individualiu mokymosi tempu, didelę įtaką turi jau turima individuali mokymosi motyvacija.
Šios skirtybės lemia kiekvieno mokinio individualumą ir individualų mokymosi stilių.

se. Spręsdami problemas, jie dažniau pasikliauja savo praktiškai išmėginta analize. Šis mokymosi stilius sudaro
sąlygas veiksmingoms į veiklą orientuotoms veikloms, pavyzdžiui, organizuoti apklausas ar tirti vietos kontekstą.
Mokiniai, menkai besidomintys tarpusavio santykių bei jų priežasčių nagrinėjimu, bet linkę atlikti individualias užduotis, geriausiai randa, kaip praktiškai pritaikyti idėjas ir teorijas. Šie mokiniai turi gebėjimų spręsti problemas. Jie verčiau imsis techninių užduočių negu gilinsis į socialines ir tarpasmenines problemas. Šie mokymosi
gebėjimai yra būdingi į technologijas linkusiems mokiniams.
Jautrios, lakios vaizduotės, linkę fantazuoti, besidomintys supančia aplinka ir vykstančiais reiškiniais mokiniai geriausiai įžvelgia ir pajunta konkrečias situacijas. Jų mokymosi metodika labiau pagrįsta stebėjimu, o ne
veikimu. Šiems mokiniams turėtų patikti situacijos, kurios inicijuoja plataus pobūdžio idėjų generavimą (pvz.,
„minčių lietus“ ir pan.) Dažniausiai tokie mokiniai plačių kultūrinių interesų ir mėgsta rinkti informaciją. Šie gebėjimai ir jautrumas veiksmingai galėtų pasireikšti menų, reklamos ir paslaugų srityse.
Mokiniai, kurie mėgsta daug skaityti, susidomėję klauso vyresniųjų patarimų ir pamokymų, daro savo išvadas ir apibendrinimus, geriausiai supranta plačią informaciją, turinčią logines formas. Tokie mokiniai daugiau
domisi abstrakčiomis idėjomis ir konceptais, mažiau kreipia dėmesį į žmones, taigi, dažniausiai teigia, kad teorija
turi svarbesnį loginį pagrindą negu praktinė patirtis. Šis mokymosi stilius yra svarbus informacijos atrankai ir
sisteminimui, mokslui, todėl tokiems mokiniams būdingas „mokslininkiškas“ ar „mokytojiškas“ požiūris į analizuojamus reiškinius.

Refleksija. Išsiaiškinę savo stiprybes ir galimybes, mokiniai mokysis rinktis jų pajėgumus atitinkančias užduotis, todėl mokinį rengiant brandos darbui pabrėžtina jo refleksijos veikla. Toks savęs pažinimas padeda pagrįstai
apsispręsti dėl tolesnio mokymosi krypties ir karjeros galimybių.

Skirtingi mokymosi stiliai. Siekiant kokybiškai konsultuoti besimokančiuosius, mokytojui svarbu atpažinti skirtingus mokinių mokymosi stilius. Skirtingų mokymosi stilių mokiniai savo pažintinį patyrimą plėtoja
konkretaus patyrimo, refleksyvaus stebėjimo, abstraktaus suvokimo ar aktyvaus eksperimentavimo srityje (žr. 1
pav.). Mokiniai linkę mokytis vienu ar keliais mokymosi stiliais turi būti skatinami plėtoti savo pažintinius gebėjimus įvairiose veiklose: tokiu būdu gerėja mokymosi ir metakognityviniai gebėjimai.

Ugdymo turinio formavimas. Ugdymo turinio kaita vyksta cikliškai: nuo tikslų kūrimo, įgyvendinimo,
įvertinimo iki atnaujinimo, kai atsižvelgus į naujus poreikius ir iššūkius vertinama informacijos analizė ir priimami sprendimai. Ugdymo turinys „...kompleksiškas ir sudėtingas reiškinys, virstantis realybe tik klasėje bendraujant mokytojui su moksleiviais konkrečios mokyklos kontekste. Valstybinio ugdymo turinio kūrėjai kuria tik
proceso nuorodas, o tiesiogiai procesą valdo ir įgyvendina kiti. Realiai ugdymo turinį apibrėžia ne vadovėliai, bet
mokytojai, ne mokymo planas, bet žmonės tūkstančiuose mokyklų“ (Harison, 1995). Tai suvokdami, priimame
domėn ugdymo turinio kontekstualumą.

Individualizavimas ir diferencijavimas. Kyla klausimas: kodėl reikia diferencijuoti ir individualizuoti
mokymą(si)? Atsakymą galime rasti supratę ugdymo turinio proceso tikslą – „...pritaikyti ugdymo turinį, kad kiekvienas mokinys įgytų kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, prasmingam, aktyviam gyvenimui besikeičiančioje visuomenėje...“ (Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo
strategija (2006)). Taip suprantant siekiamą ugdymo rezultatą, neišvengiamai prioritetu tampa išskirti mokinį
kaip individą, formuoti asmenybės individualias ypatybes bei į jas atsižvelgti, kurti įvairias veiklas, tinkamas skirtingų gebėjimų, interesų ir mokymosi poreikių mokiniams, rasti bei kurti mokinių patirtį ir mokymosi lygį atitinkančius mokymosi būdus ir veiklas.

Išbandytų brandos darbų analizės ir mokytojų bei mokinių refleksijų apibendrinimas.
1 pav.: Mokymosi stilių įvairovė ir plėtra (sud. Pagal D. Colb)

Mokiniai, dažniau linkę veikti negu svarstyti, pasikliauti savo patirtimi. Besimokantieji tokiu stiliumi turi
polinkį mokytis iš „rankų darbo“, praktinės patirties. Dažniausiai jie mėgsta įgyvendinti planus ir įsitraukti į
naują ir kintančią patirtinę veiklą. Tokios tendencijos gali dažniau išryškėti veikloje negu loginiuose sprendimuo8

1. Brandos darbo administravimo klaidos, t.y. brandos darbo pradžios nenurodyti konkretūs terminai, t.y. tiksli brandos darbo pradžia ir pabaiga. Mokyklose, kurios išbandė brandos darbus, skirtingų
dalykų darbo pradžia buvo įvairi – nuo 2009 12 iki 2010 02 22. Mokiniai savo refleksijos lapuose taip pat pabrėžė,
kad jiems būtina žinoti, kurią tiksliai dieną reikės pateikti parengtą brandos darbą.
2. Mokinių motyvacija ir darbo temos parinkimo problemos.
2.1. Mokiniai ir mokytojai brandos darbą laikė papildomu darbu. Tokia padėtis gali susidaryti ir nutarus
mokiniams vietoje valstybinių egzaminų rašyti brandos darbą.
9
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2.2. Užsienio kalba ar matematikos, geografijos temomis rašantys mokiniai susidūrė su keblumais, nes kai
kuriems pritrūko:
- užsienio kalbos gebėjimų ir žodyno dėstant tikslus, uždavinius ir pačią tematiką, todėl buvo
darbų, kuriuos rašydami lietuvių kalba kai kurias vietas rašė užsienio kalba;
- informacinių gebėjimų pateikti matematikos formules, todėl tai užėmė daugiau laiko nei buvo
planuota;
- informacinių gebėjimų pateikti žemėlapius ir kitus vaizdinius, todėl tai užėmė daugiau laiko
nei buvo planuota.
2.3. Kai kurios pasiūlytos temos:
- buvo per sunkios mokinių gebėjimams ir jie nepajėgė šio darbo atlikti;
- turėjo labai siaurą informacijos šaltinių pasirinkimą, todėl mokiniams buvo sunku atlikti darbą, tyrinėti, daryti išvadas;
- neaiškios, nes kad ir kiek mokinių rašytų brandos darbą, visos jos buvo pavadintos vienodai,
pvz.: „Verslo planas“ (neaišku, kokiam verslui sukurti skirtas verslo planas).
2.4. Dažnai temos buvo nesusijusios su Bendrosiomis programomis ir turėjo platesnį kontekstą. Nors mokiniams pasirodė, kad jie sužino daugiau, darbų rezultatai byloja, kad kai kurie mokinių pasirinkimai buvo
per sunkūs arba, atvirkščiai, per lengvi. Todėl tampa neaišku, ką vertiname:
2.3.1. ar mokinio gebėjimą pademonstruoti kompetencijas, kurios:

-

tiesiogiai nesusijusios su Bendrosiomis programomis ir tampa neaišku, kas gali vadovauti brandos darbo procesui;
tiesiogiai susijusios su Bendrosiomis programomis ir brandos darbo procesui gali vadovauti atskirų dalykų mokytojai.
2.3.2. ar mokinio gebėjimą pademonstruoti kompetencijas, kurias įgijo mokydamasis bendrojo lavinimo dalykų, tačiau alternatyvia Valstybiniam egzaminui forma.
3. Brandos darbo tematikos pateikimo, suvokimo ir konsultacijų lygmens klaidos. Mokiniai dažniausiai rinkosi iš mokytojų pateiktų temų ir, kaip rodo mokytojų brandos darbo išbandymo refleksija, jiems sunkiai
sekėsi suprasti pačią temą, ją reikėjo konkretinti, detalizuoti, o tam prireikė papildomų konsultacijų. Mokytojų
refleksijos lapuose išskiriama, kad mokiniams reikėjo išsamiau aiškinti, kaip temą galima būtų įgyvendinti.
4. Brandos darbo tikslų, uždavinių, išvadų formulavimo ir konsultacijų lygmens klaidos. Mokiniai
sunkiai formulavo tikslus, uždavinius ir darbo išvadas. Todėl šiems darbams atlikti reikėjo daugiausia mokytojo
konsultacijų, pagalbos, o kartais šiuos darbus atlikdavo patys mokytojai.
5. Tiriamojo darbo metodikos skirtumai. Daugelyje darbų buvo sudaromos anketos, kai kuriose gamtos
mokslų srityse buvo atliekami bandymai. Todėl akivaizdu, kad tiriamojo darbo metodikos skyrėsi, skyrėsi ir jų
pateikimas aprašomojoje dalyje.
6. Mokinių veiklos stebėjimo ir vertinimo problemos. Ne visi mokytojai stebėdami ir vertindami mokinių
veiklą tai darė raštu, o kartais visai nefiksuodavo. Mokytojai pasigedo ir aiškesnių vertinimo kriterijų, platesnės
vertinimo skalės taškais, kurie būtų pateikiami kiekvienam brandos darbo etapui, todėl vertinant reikėjo naudoti
trupmenas, o jas suapvalinus nebuvo aišku, kaip taškus konvertuoti į balus.
7. Mokinių darbo tempo problemos. Mokiniai labai netolygiai dirbo, todėl daug ir mokytojų, ir mokinių minėjo, kad labai sunku laikytis darbo plano ir tempo.
8. Vertinimas. Vertėtų atkreipti dėmesį įvertinimą, jį vienodinti.
Mokytojų vertinimo komentarai pagal vertinimo kriterijus rodo, kad vertinimai kelia abejonių. Pavyzdžiui,
vienas darbo vadovas įvertino darbą 3 balais ir pakomentavo: „Savarankiškai suformulavo darbo temą; lanksčiai laikėsi plano; tikslingai pasirinko informacijos šaltinius; tikslai ir užduotys buvo realizuoti.“ Kitas vertinimo
komisijos narys įvertino darbą 2 balais ir nurodė, jog „aiškūs tikslai ir uždaviniai, iš dalies pagrįsta tema, remtasi reikalingais informacijos šaltiniais, aiškios išvados, darbo kalba gana taisyklinga, bet pasitaiko klaidų“. Šiuos
įvertinimus palyginus su atlikta darbo analize, rasta daug prieštaravimų. Kitu atveju darbas įvertintas 9 balais,
tačiau darbe pastebėta ryškių trūkumų formuluojant tikslą, uždavinius, darbo išvadas, darbe pasitaiko gramatinių
10

ir stiliaus klaidų, tačiau mokytojų vertinimo komentarai pagal vertinimo kriterijus rodo, kad darbo vadovas tokį
brandos darbą įvertino 3 balais ir pateikė tokius komentarus: „Savarankiškai suformulavo ir parinko darbo temą,
motyvavo savo pasirinkimą, lanksčiai laikėsi grafiko, darbą atliko kruopščiai ir atidžiai.“ Kitas vertinimo komisijos narys darbą įvertino 2 balais ir nurodė, jog „...ne visai įgyvendintas darbo tikslas, trūksta kritiško surinktos
informacijos įvertinimo ir vientiso duomenų analizės ir aprašymo stiliaus“. Toks darbo vertinimas labiau atspindi
tikrąją padėtį. Vadinasi, tas pats darbas vertinamas skirtingai.
Dar vienas pavyzdys: darbas įvertintas 9 balais, tačiau mokytojų vertinimo komentarai pagal vertinimo kriterijus rodo, kad vertinimai taip pat skiriasi: darbo vadovas įvertino 2 balais, komentarų nepateikė. Kitas vertinimo
komisijos narys įvertino darbą 3 balais ir nurodė, jog „aiškus darbo tikslas ir uždaviniai, gausu tikslingos informacijos, tinkamas darbo stilius, taisyklinga kalba“. Tačiau išanalizavus pateiktą darbą, matyti, kad suformuluotas tikslas darbo turinį atspindi tik iš dalies, uždaviniai nesuformuluoti, išvadoms stinga korektiškumo. Tokie vertinimai
kelia abejonių.
Remiantis atliktų brandos darbų išbandymo analizės rezultatais, galima teigti, kad mokytojai dažnai vertinamuosiuose sprendimuose nurodo, jog „brandos darbe tiksliai suformuluotos išvados“, tačiau, atlikus minėtųjų
darbų analizę, paaiškėjo, kad dažnai pateiktos išvados neatspindi tyrimo rezultatų ir nekoreliuoja su tyrimo uždaviniais. Neretai ir tyrimo uždaviniai tėra numatomo pobūdžio, nėra tiksliai įvardyti.

Brandos darbo kryptys, struktūra, organizavimas. Apibendrinus brandos darbo ir technologijų
mokyklinio egzamino išbandymo rezultatus, pažymėtina, kad konceptualus brandos darbo modelis aprašo ir pristato brandos darbo struktūros, užduoties, darbo pobūdžio, planavimo, organizavimo ir įgyvendinimo bei vertinimo sistemą.
„Analitinio“ pobūdžio darbai, kuriuose atliekami tiriamieji darbai (eksperimentai, modeliavimas ir kt.).
„Praktinio / kūrybinio“ pobūdžio darbai, kuriuose sukuriamas produktas ar meno kūrinys, gali būti rengiami
taip, kaip vykdomame technologijų mokyklinio brandos egzamine.
Vadinasi, „analitinio“ ir „praktinio / kūrybinio“ pobūdžio darbai gali sudaryti tris Brandos darbo kryptis (žr. 1 lentelę):
1. Mokslo tiriamąją.
2. Technologinę.
3. Meninę.
Brandos darbo krypties išskyrimas

Brandos darbo pobūdis

Brandos darbo kryptis

„Analitinio“ pobūdžio darbai

Mokslo tiriamosios krypties brandos darbas

„Praktinio / kūrybinio“ pobūdžio technologiniai darbai

Technologijų krypties brandos darbas

„Praktinio / kūrybinio“ pobūdžio meniniai kūrybiniai darbai

Menų krypties brandos darbas

1 lentelė

Išskiriamos trys brandos darbo kryptys: technologinė, meninė, mokslo taikomoji. Mokslo taikomoji kryptis
rekomenduojama tyrimų ir modeliavimo užduotims atlikti. Menų ir technologijų krypties brandos darbo specifika
yra praktinio / kūrybinio pobūdžio darbai, kai sukuriamas produktas ar meno kūrinys, todėl jos išskiriamos į atskiras brandos darbo kryptis. Organizuojant brandos darbo rengimą galima vadovautis dabar vykdomo technologijų
mokyklinio egzamino, menų egzamino patirtimi ir brandos darbo išbandymo rezultatais. Atsižvelgus, kad kuriamas brandos darbas ugdymo procese bei jo pabaigoje reikalauja mokytojo vadovavimo ir vertinimo, tikslingai siū11
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loma vieninga brandos darbo struktūra: brandos darbo aprašas, sukuriamas produktas ar tyrimas, brandos darbo
pristatymas.
Siūlomas konceptualusis modelis technologijų, menų bei mokslo taikomosios krypčių brandos darbo
organizavimui (žr. 2 lentelę).
Brandos darbo konceptualus modelis
Brandos darbo
kryptis

Konceptualaus
modelio dalys
Brandos darbo
struktūra

Mokslo tiriamosios
krypties
brandos darbas
(procentinis santykis
pakoreguotas
vadovaujantis
išbandyme dalyvavusių
mokytojų ir mokinių
refleksijose pateiktomis
pastabomis)

Technologijų krypties
brandos darbas
(procentinis santykis
pateiktas pagal
technologijų mokyklinio
egzamino programos
verstinimo lentelę)

Menų krypties
brandos darbas
(menų krypties brandos
darbas neišbandytas,
todėl procentai peteikti
sąlyginai)

Aprašomasis
darbas

40 %

Aprašomasis
darbas

34 %

Aprašomasis
darbas

30 %

Tyrimas

40 %

Technologinio
produkto
sukūrimas

50 %

Meninio
produkto
sukūrimas

50 %

Pristatymas

16 %

Pristatymas

20 %

Pristatymas

20 %

Brandos darbo
užduoties sritis

Ugdymo turinio sritys
/ dalykai

Technologijų sritis

Menų sritis

Brandos darbo
pobūdis

Analitinis/ tiriamasis

Praktinis / kūrybinis

Praktinis / kūrybinis

Planavimas
Organizavimas
Įgyvendinimas

Reglamentuota
nacionaliniu ir
mokyklos lygmeniu

Reglamentuota
nacionaliniu ir
mokyklos lygmeniu

Reglamentuota
nacionaliniu ir
mokyklos lygmeniu

Formuojamasis ir
riterinis

Formuojamasis ir
kriterinis

Formuojamasis ir
riterinis

Vertinimas

2 lentelė

Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo užduočių formulavimo konceptualus
modelis. Brandos darbo išbandyme dalyvavusių mokinių ir mokytojų refleksija rodo, kad mokiniai gana skirtingi tiek savo savarankiškumu, tiek gebėjimais bei atsakomybe. Todėl siekiant užtikrinti, kad visi mokiniai galėtų
rinktis mokslo tiriamosios krypties brandos darbą, galimi skirtingi užduočių formulavimo principai (žr. 2 pav.)

12

Mokinys, norintis parengti mokslo taikomosios krypties
darbą, renkasi iš mokytojo pateiktų užduočių ir formuluoja jam
klausimus, kurie padėtų išsiaiškinti, kaip įgyvendinti mokslo
tiriamosios krypties brandos darbą. Apsisprendžia, ar bus
pajėgus atliktį aptartą užduotį.
Mokytojas formuluoja kelias mokslo tiriamosios krypties
darbo užduotis, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus pagal
Bendrąsias programas. Jas pateikia naudodamasis
užduoties formulavimo forma. Konsultuoja mokinį.
1 variantas
skirtas mažai motyvuotiems, silpniau besimokantiems
mokiniams

Mokslo tiriamosios krypties brandos darbui
įgyvendinti užduočių formulavimas

3 variantas
skirtas atsakingiems, motyvuotiems, gerai besimokantiems
mokiniams

2 variantas
skirtas atsakingiems, motyvuotiems,
tačiau silpniau besimokantiems
mokiniams
Mokytojas kartu su mokiniu
aptaria, kas mokiniui įdomu,
formuluoja mokslo tiriamosios
krypties darbo užduotį pagal
Bendrąsias programas.
Mokytojas kartu su mokiniu pildo
užduoties formulavimo formą.
Mokytojas konsultuoja mokinį.

Mokinys pasirenka mokslo tiriamosios krypties brandos
darbo problematiką, ją pateikia mokytojui(-ams).
Argumentuoja pasirinktos problemos aktualumą, įgyvendinimo
galimybes ir numatomus rezultatus. Pasirenka mokslo
tiriamosios krypties brandos darbo vadovą (-us) ir atsiklausia,
ar jis sutinka vadovauti šiam darbui. Kartu su mokytoju(-ais)
užpildo mokslo tiriamosios krypties brandos darbo užduoties
formulavimo formą. Mokytojas konsultuoja mokinį.
2 pav. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo užduočių formulavimo konceptualus modelis

Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo užduočių formulavimo ir atnaujintų
Vidurinio ugdymo bendrųjų programų sąsajos. Laikantis brandos darbo išbandymo tvarkos, mokykloms rekomenduojama ugdyti ir vertinti mokinio bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, apibrėžtas
Bendrosiose programose.
Toliau lentelėse pateikiama:
 Brandos darbo kūrimo galimybės atnaujintų Vidurinio ugdymo bendrųjų programų
(2010 m.) dalykuose / srityse ar integruoto turinio darbuose. Lentelėje patamsintais
kvadratais nurodyta galimybė rengti tam tikro dalyko brandos darbą, o šviesūs kvadratai – galimybė rengti integruoto turinio brandos darbus sąsajose (žr. 3 lentelę).
 Ugdomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų struktūrų sąvadas pagal 2010 m. atnaujinamus Vidurinio
ugdymo bendrųjų programų projektus (žr. 4 lentelę).
 Dalykų veiklos sričių / temų sąvadas, sudarytas pagal 2010 m. atnaujinamų Vidurinio ugdymo bendrąsias programas (žr. 5 lentelę).
 Ugdomų dalykinių kompetencijų struktūrų sąvadas, sudarytas pagal 2010 m. neatnaujinamų Vidurinio ugdymo bendrųjų programas (žr. 6 lentelę).

13
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Vadovaujantis žemiau pateiktomis lentelėmis galima formuluoti brandos darbo temas.

Tikyba
Etika
Lietuvių k. gimtoji
Lietuvių k. valstyb.
Gimtoji k.
Užsienio k. (I; II)
Istorija
Geografija
Matematika
Inf. technologijos
Biologija
Fizika
Chemija
Dailė
Muzika
Teatras
Šokis
Kompiut. muz. techn.
Grafinis dizainas
Fotografija
Kinas ir vaizd. menas
Technologijos
Kūno kultūra
Žmogaus sauga
Ekonomika ir verslumas

3 lentelė

14

15

Ekonomika ir verslumas

Žmogaus sauga

Kūno kultūra

Kinas ir vaizduojamasis
menas
Technologijos

Grafinis dizainas
Fotografija

Kompiuterinės muzikinės
technologijos

Šokis

Teatras

Muzika

Meninis ugdymas

Dailė

Chemija

Fizika

Informacinės technologijos
Biologija

Gamtamokslinis
ugdymas

Matematika

Geografija

Istorija

Dalykai

Užsienio k. (I-oji; II-oji)

Techninės užduoties tematikos formulavimo galimybės ir pavyzdžiai mokslo taikomosios krypties brandos darbe
pateikiami šiose lentelėse:
 Dviejų dalykų kompetencijų integravimo atitinkamoje veiklos srityje / tematikoje galimybių matrica. Pavyzdys: matematika ir informacinės technologijos (11 lentelė).
 Temų formulavimo pavyzdžiai: matematika ir informacinės technologijos (12 lentelė).
 Vieno dalyko kompetencijų atitinkamoje veiklos srityje / tematikoje galimybių matrica. Pavyzdys: matematika (13 lentelė).

Socialinis
ugdymas

Kalbos

Gimtoji k.



Dorinis
Dalykų sritys ugdymas

Lietuvių k. valstybinė



Brandos darbo kūrimo galimybės:
atnaujintų Vidurinio ugdymo bendrųjų programų (2010 m.) sąsajos

Lietuvių k. gimtoji k.



Dalykų veiklos sričių sąvadas, sudarytas pagal 2010 m. neatnaujinamų Vidurinio ugdymo bendrųjų
programas (žr. 7 lentelę).
Pasirenkamųjų dalykų ugdomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų struktūrų sąvadas, sudarytas pagal
2010 m. atnaujinamus Vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus (žr. 8 lentelę).
Pasirenkamųjų dalykų veiklos sričių sąvadas, sudarytas pagal 2010 m. atnaujinamų Vidurinio ugdymo
bendrųjų programas (žr. 9 lentelę).
Dalyko kompetencijos struktūros aiškinimas: matematinės kompetencijos pavyzdys (žr. 10 lentelę).

Tikyba
Etika
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Ugdomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų struktūrų sąvadas pagal 2010 m. atnaujinamus Vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus
Dalykas
Tikyba
(religijotyra)
Etika
Lietuvių k.
gimtoji
Gimtoji k.
Užsienio k.
(I; II)
Istorija
Geografija
Matematika

Dalykas
Tikyba (re- Religijotyros
ligijotyra) įvadas

Kompetencijos
Gebėjimai

Žinios ir
supratimas

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir
supratimas

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir
supratimas

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir
supratimas

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir
Mokėjimas Komunikacinėsupratimas
mokytis
kalbinė

Tarpkultūrinė
kompetencija

Nuostatos

Praktiniai
gebėjimai

Žinios ir
Mokėjimas Komunikavimas
supratimas
mokytis

Problemų
sprendimas

Nuostatos

Praktiniai
gebėjimai

Žinios ir
Mokėjimas Komunikavimas
supratimas
mokytis

Nuostatos

Nuostatos

Komunikavimas

Matematinis Žinios ir
Mokėjimas Matematinis
mąstymas supratimas
mokytis komunikavimas

Kultūrinė

Problemų
sprendimas

Žinios ir
Mokėjimas
Komunikavimas
supratimas
mokytis

Biologija

Nuostatos

Praktiniai
gebėjimai

Žinios ir
Mokėjimas Gamtamokslinis
supratimas
mokytis komunikavimas

Problemų
sprendimas

Nuostatos

Praktiniai
gebėjimai

Žinios ir
Mokėjimas Gamtamokslinis
supratimas
mokytis komunikavimas

Problemų
sprendimas

Nuostatos

Praktiniai
gebėjimai

Žinios ir
Mokėjimas Gamtamokslinis
supratimas
mokytis komunikavimas

Problemų
sprendimas

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir
Mokėjimas
Kultūrinis
Komunikavimas
Socialinė
supratimas
mokytis
sąmoningumas

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir
Mokėjimas
Kultūrinis
Iniciatyvumas ir
Komunikavimo
Socialinė Asmeninė
supratimas
mokytis
sąmoningumas
kūrybingumas

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir
Mokėjimas
Komunikavimo
supratimas
mokytis

Nuostatos

Praktiniai
gebėjimai

Problemų
Žinios ir
Mokėjimas
Komunikavimas sprendimas ir
supratimas
mokytis
verslumas

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir
supratimas

Chemija
Dailė
Muzika
Teatras
Technologijos

Kūno kultūra

4 lentelė

Veiklos sritys / tematika
Tradicinės
Lietuvos
religijos

Naujasis
religingumas

Etika

Problemų
Informacinės
Nuostatos
sprendimas
technologijos

Fizika

Dalykų veiklos sričių / temų sąvadas, sudarytas pagal 2010 m. atnaujinamų Vidurinio ugdymo
bendrąsias programas

Kūrybiškumas

Įsisąmonintos
Gyvenimo
Socialinių
tapatybės ir
įprasminimo
Dialogo:
aš
ir
tu
santykių:
aš
ir
saviugdos: aš pasaulyje: aš
mes
asmuo
ir prasmė
Lietuvių k. Kalbos ir
Sakytinio ir
gimtoji
literatūros
rašytinio teksto
(kultūros)
suvokimas ir
pažinimas
kūrimas
Gimtoji k. Kalbos ir
Sakytinio ir
Sakytinio ir
literatūros
rašytinio teksto rašytinio teksto
(kultūros)
supratimas
kūrimas
pažinimas
Užsienio k. Sakytinio
Rašytinio teksto Skaitytinė
Skaitytinė Rašytinė
(I; II)
teksto
sąveika
supratimas
sąveika
raiška
supratimas
ir raiška
(skaitymas)
(kalbėjimas)
(kalbėjimas)
(klausymas)
(rašymas)
Istorija
Istorinės
Orientavimasis Istorijos
Istorijos
raidos
istoriniame
tyrimas ir
supratimo
supratimas
laike ir erdvėje interpretavimas raiška
Geografija Orientavimasis Gamtinių ir
erdvėje ir
visuomeninių Geografiniai
žemėlapyje
procesų analizė tyrimai
Matematika

Funkcijos, lygtys, nelygybės,
sistemos

Diferencialinis
skaičiavimas. Geometrija. Tikimybių
teorija.
Integralinis
Vektoriai
Statistika
skaičiavimas

Skaitinės
informacijos
apdorojimas
skaičiuokle

Animuotų
pateikčių
rengimas

Duomenų
Saugus ir
teisėtas
Elektroninė bazių
kūrimas
interneto
leidyba
ir
naudojimas
valdymas

Metodologiniai Ląstelė –
biologijos
gyvybės
klausimai
pagrindas

Organizmų
požymių
paveldėjimas
ir genų
technologijos

Medžiagų
apykaita ir
pernaša

Metodologiniai Judėjimas ir
fizikos
jėgos
klausimai

ir
Makrosistemų Elektra
magnetizfizika
mas

Realieji skaičiai ir reiškiniai

Informacinės techno- Tekstinių
dokumentų
logijos
maketavimas
Biologija
Kūrybiškumas

Kultūrinio
Socialinė
Iniciatyvumas ir
Asmeninė
sąmoningumo pilietinė
kūrybingumas

Fizika

Chemija
Chemijos
metodologija

Atominė teorija. Cheminių
reakcijų
Cheminis
periodiškumas energetiniai
efektai

TechnoloProjektavimas Informacija
gijos
Dailė
Dailės raiška

Muzika

Muzikinė
raiška ir
vertinimas

Teatras
Teatro raiška

Šokis
Šokio raiška
Kūno
kultūra

Sveika
gyvensena

Medžiagos

Homeostazė
ir
Žmogaus Evoliucija ir
organizmo sveikata ekologija
valdymas
Svyravimai Kvantinė Šiuolaikinės
astronomijos
ir bangos
fizika
pagrindai

Reakcijų
greitis ir
Rūgštys ir
cheminė
bazės
pusiausvyra

Organinių
Gyvybės junginių
chemija sandara,
savybės ir
taikymas

ŠiuolaiOksidaijos–
kiniai Aplinkos redukcijos
tyrimo chemija reakcijos ir
metodai
jų taikymas

Technologiniai procesai

Vaizdinių
reiškinių
pažinimas
socialinėje
kultūrinėje
aplinkoje
Muzikos
Muzikos
pažinimas
klausymasis ir socialinėje
vertinimas
kultūrinėje
aplinkoje
Teatro
vaidmens
Spektaklių
interpretavimas socialiniame
kultūriniame
ir vertinimas
gyvenime
pažinimas
Šokio
Šokio raiška
stebėjimas,
socialiniame
interpretavimas kultūriniame
ir vertinimas
gyvenime
Netradicinis
Sporto šakos
fizinis
aktyvumas
Dailės raiškos
kūrinių
interpretavimas
ir vertinimas

5 lentelė

16

17
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Ugdomų dalykinių kompetencijų struktūrų sąvadas, sudarytas pagal 2010 m. neatnaujinamų Vidurinio ugdymo bendrųjų programas

Dalykas
Lietuvių k.,
valstybinė
nelietuvių
mokykloms
Žmogaus sauga

Pasirenkamasis
dalykas

Kompetencijos
Teksto
suvokimas:
- klausymas;
- skaitymas

Teksto kūrimas:
- kalbėjimas;

Žinios ir supratimas, gebėjimai ir nuostatos detalizuotos civilinės saugos, saugaus eismo,
priešgaisrinės saugos tematikose
Asmeniniai
gebėjimai

Pilietinis
Mokymasis
Kultūrinis
sąmoningumas
Verslumas Komunikavimas
mokytis
sąmoningumas

Grafinis
dizainas

Asmeniniai
gebėjimai

Pilietinis
Mokymasis
Kultūrinis
Verslumas Komunikavimas
sąmoningumas
mokytis
sąmoningumas

Fotografija

Asmeniniai
gebėjimai

Pilietinis
Mokymasis
Kultūrinis
Verslumas Komunikavimas
sąmoningumas
mokytis
sąmoningumas

Asmeniniai
gebėjimai

Pilietinis
Mokymasis
Kultūrinis
Verslumas Komunikavimas
sąmoningumas
mokytis
sąmoningumas

Kompetencijos

Ekonomika ir
verslumas

Žinios ir
Gebėjimai Nuostatos
supratimas

Filosofija

Žinios ir
Gebėjimai Nuostatos
supratimas

Psichologija

Žinios ir
Gebėjimai Nuostatos
supratimas

Teisė

Žinios ir
Gebėjimai Nuostatos
supratimas

- rašymas

Kompiuterinės
muzikos
technologijos

Kinas ir
vaizduojamasis
menas
(filmų kūrimas)

Pasirenkamųjų dalykų ugdomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų struktūrų sąvadas, sudarytas
pagal 2010 m. atnaujinamus Vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus

Pasirenkamųjų dalykų veiklos sričių sąvadas, sudarytas pagal 2010 m. atnaujinamų Vidurinio
ugdymo bendrųjų programas
Pasirenkamas
dalykas

Veiklos sritys / Tematika

Ekonomika ir Orientavimasis
verslumas
rinkoje

Finansų
valdymas

Dalykų veiklos sričių / temų sąvadas, sudarytas pagal 2010 m. neatnaujinamų Vidurinio ugdymo
bendrųjų programas
Filosofija

Lietuvių k., valstybinė
nelietuvių mokykloms

Veiklos sritys / Tematika

Sociokultūrinė tematika

Kalbinė raiška

Komunikacinė (lingvistinė,
sociokultūrinė,
sociolingvistinė, diskurso,
socialinė ir strateginė)

Žmogaus sauga

Civilinė sauga

Saugus eismas

Priešgaisrinė sauga

Kompiuterinės
muzikos technologijos

Kūrybinė meninė raiška
ir technologinės įrangos
valdymas

Muzikos supratimas ir
vertinimas

Muzikinė raiška
socialinėje-kultūrinėje
aplinkoje

Grafinis dizainas

Kūrybinė meninė raiška
ir IKT įrankių valdymas

Meninės kūrybos
suvokimas ir vertinimas
(dailėtyra)

Kūrybos sklaida
socialinėje-kultūrinėje
aplinkoje

Fotografija

Kūryba ir technologinių
priemonių valdymas

Fotografijos supratimas ir
vertinimas (menotyra)

Kūrybos sklaida

Kinas ir
vaizduojamasis menas
(filmų kūrimas)

Kūrybinė meninė raiška
ir IKT įrankių valdymas

Kino ir vaizduojamojo
meno suvokimas ir
vertinimas

Kūrybos sklaida

Kritinis
mąstymas

8 lentelė

6 lentelė

Dalykas

Komunikavimas
gimtąja ir
Mokėjimas Skaitmeninis
Kultūrinė
užsienio
mokytis
raštingumas
kalbomis

Filosofija kaip
gyvenimo
Žmogaus mįslė
būdas
Psichologija
(modulis)

Teisė

Valstybės vaidmens
ekonomikoje
ir ekonominių
rodiklių
nagrinėjimas bei
vertinimas

Dalyvavimas
tarptautinėse
rinkose

Dirbantis
žmogus

Žaidžiantis žmogus

Kovojantis
žmogus

Mirštantis
žmogus

Tikintis žmogus

Mylintis žmogus Kuriantis žmogus

Psichologija–
mokslinių ir
Pažinimo
praktinių žinių psichologija
sistema

Asmenybės
psichologija

Socialinė
psichologija

Saviugdos
problematika

Informacija apie
paramos būdus

Draugystės,
meilės,
santuokos
ir šeimos
psichologija
(modulis)

Draugystės
psichologinis
pagrindas

Meilės ilgesio
dinamika bei
išsipildymo
galimybės

Santuokinės
meilės
matmenys

Šeimos
kaip meilės
bendruomenės
kūrimas

Psichologija

Teisinės
sistemos
elementų
pažinimas ir
tyrinėjimas

Verslo
organizavimas
ir verslumo
gebėjimų
ugdymas

Teisių
įgyvendinimas
ir pažeistų
teisių gynimas

9 lentelė

7 lentelė

18

19
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Dalyko kompetencijos struktūros aiškinimas: matematinės kompetencijos pavyzdys

Gebėjimai,
nuostatos

Dviejų dalykų kompetencijų integravimo atitinkamoje veiklos srityje / tematikoje galimybių
matrica. Pavyzdys: matematika ir informacinės technologijos
2. Informacinės
technologijos

Žinios ir
Matematinis
Matematinis Problemų Mokėjimas
Nuostatos
supratimas komunikavimas mąstymas
sprendimas
mokytis
Veiklos
sritys
Realieji skaičiai ir
reiškiniai
Funkcijos, lygtys,
nelygybės, sistemos
Diferencialinis
skaičiavimas.
Integralinis
skaičiavimas
Geometrija. Vektoriai
Tikimybių teorija.
Statistika
10 lentelė

2.1.
Tekstinių
dokumentų maketavimas

2.2.
Skaitinės
informacijos apdorojimas skaičiuokle

2.3.
Animuotų
pateikčių
rengimas

2.1. / 1.1.

2.2. / 1.1.

2.3. / 1.1.

2.4.
Saugus ir
teisėtas
interneto
naudojimas

2.5.
Elektroninė
leidyba

2.6.
Duomenų 2.7.
bazių
Prograkūrimas ir mavimas
valdymas

1. Matematika
1.1. Realieji skaičiai ir reiškiniai

1.2. Funkcijos,
lygtys, nelygybės, sistemos

1.3. Diferencialinis skaičiavimas. Integralinis skaičiavimas

2.4. / 1.1.

2.5. / 1.1.

2.6. / 1.1.

2.7. / 1.1.

1.1. / 2.1.
1.1. / 2.2.
1.1. / 2.3. 1.1. / 2.4.
1.1. / 2.5. 1.1. / 2.6.
1.1. / 2.7.
2.1. / 1.2.
2.2. / 1.2. 2.3. / 1.2.
2.4. / 1.2. 2.5. / 1.2.
2.6. / 1.2. 2.7. / 1.2.

1.2. / 2.1.
1.2. / 2.2
1.2. / 2.3 1.2. / 2.4
1.2. / 2.1. 1.2. / 2.6.
1.2. / 2.7.
2.1. / 1.3.
2.2. / 1.3. 2.3. / 1.3.
2.4. / 1.3. 2.5. / 1.3.
2.6. / 1.3. 2.7. / 1.3.

1.3. / 2.1.
1.3. / 2.2
1.3. / 2.3 1.3. / 2.4
1.3. / 2.5. 1.3. / 2.6.
1.3. / 2.7.
2.1. / 1.4.
2.2. / 1.4. 2.3. / 1.4.
2.4. / 1.4. 2.5. / 1.4.
2.6. / 1.4. 2.7. / 1.4.

1.4. Geometrija.
Vektoriai
1.4 . / 2.1.
2.1./ 1.5.

1.4 . / 2.2
2.2. / 1.5.

1.4 . / 2.1.
2.3. / 1.5.

1.4 . / 2.4
2.4. / 1.5.

1.4. / 2.5.
2.5. / 1.5.

1.4. / 2.6.
2.6. / 1.5.

1.4. / 2.7.
2.7./1.5.

1.5. Tikimybių
teorija. Statistika
1.5. / 2.1.

1.5. / 2.2

1.5. / 2.3

1.5. / 2.4

1.5. / 2.5.

1.5. / 2.6.

1.5. / 2.7.

11 lentelė

20

21

1 dalis. TEORINIS KONCEPTUALUS BRANDOS DARBO MODELIS

Temų formulavimo tipinė forma: matematika ir informacinės technologijos

Temų formulavimo tipinė forma: matematika ir informacinės technologijos

1. Matematika 2. Informacinės technologijos

1. Matematika 2. Informacinės technologijos

2.1. / 1.1. Tekstinių dokumentų maketavimas ....................modeliuojant su realiaisiais
skaičiais ir reiškiniais.
1.1. / 2.1. Realiųjų skaičių ir reiškinių............. maketuojant tekstinius dokumentus.

2.2. / 1.1. Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle ....................modeliuojant su
realiaisiais skaičiais ir reiškiniais.
1.1. / 2.2. Realiųjų skaičių ir reiškinių............. panaudojant skaitinės informacijos apdorojimą skaičiuokle.

2.1. / 1.2. Tekstinių dokumentų maketavimas .................... modeliuojant funkcijas,
lygtis, nelygybes, sistemas.
1.2. / 2.1. Funkcijų, lygčių, nelygybių, sistemų ................ maketuojant tekstinius dokumentus.

2.2. / 1.2. Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle .................... modeliuojant
funkcijas, lygtis, nelygybes, sistemas.
1.2. / 2.2. Funkcijų, lygčių, nelygybių, sistemų ................ panaudojant skaitinės informacijos apdorojimą skaičiuokle.

2.1. / 1.3. Tekstinių dokumentų maketavimas .................... diferencialinio skaičiavimo /
integralinio skaičiavimo...
1.3. / 2.1. Diferencialinis skaičiavimas / integralinis skaičiavimas .........
maketuojant tekstinius dokumentus.

2.2. / 1.3. Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle .................... diferencialinio
skaičiavimo / integralinio skaičiavimo................
1.3. / 2.2. Diferencialinis skaičiavimas / integralinis skaičiavimas .........
panaudojant skaitinės informacijos apdorojimą skaičiuokle.

2.1. / 1.4. Tekstinių dokumentų maketavimas .................... Geometrija. Vektoriai
1.4 . / 2.1. Geometrija. Vektoriai ......... maketuojant tekstinius dokumentus.

2.2. / 1.4. Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle .................... Geometrija.
Vektoriai
1.4. / 2.2. Geometrija. Vektoriai ......... panaudojant skaitinės informacijos apdorojimą
skaičiuokle.

2.1. / 1.5. Tekstinių dokumentų maketavimas .................... Tikimybių teorija. Statistika
1.5. / 2.1. Tikimybių teorija. Statistika ......... maketuojant tekstinius dokumentus.

2.2. / 1.5. Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle .................... Tikimybių teorija. Statistika.
1.5. / 2.2. Tikimybių teorija. Statistika ......... panaudojant skaitinės informacijos apdorojimą skaičiuokle.

12 lentelė

12 lentelės tęsinys

22

23

1 dalis. TEORINIS KONCEPTUALUS BRANDOS DARBO MODELIS

Temų formulavimo tipinė forma: matematika ir informacinės technologijos

Temų formulavimo tipinė forma: matematika ir informacinės technologijos

1. Matematika 2. Informacinės technologijos

12 lentelės tęsinys

24

1. Matematika 2. Informacinės technologijos

2.3. / 1.1. Animuotų pateikčių rengimas ....................modeliuojant su realiaisiais skaičiais ir reiškiniais.
1.1. / 2.3. Realiųjų skaičių ir reiškinių............. rengiant animuotas pateiktis.

2.4. / 1.1. Saugus ir teisėtas interneto naudojimas ....................modeliuojant su realiaisiais skaičiais ir reiškiniais.
1.1. / 2.4. Realiųjų skaičių ir reiškinių............. saugiame ir teisėtame internete.

2.3. / 1.2. Animuotų pateikčių rengimas .................... modeliuojant funkcijas, lygtis, nelygybes, sistemas.
1.2. / 2.3. Funkcijų, lygčių, nelygybių, sistemų ................ rengiant animuotas pateiktis.

2.4. / 1.2. Saugus ir teisėtas interneto naudojimas .................... modeliuojant funkcijas,
lygtis, nelygybes, sistemas.
1.2. / 2.4. Funkcijų, lygčių, nelygybių, sistemų ................ saugiame ir teisėtame internete.

2.3./ 1.3. Animuotų pateikčių rengimas .................... diferencialinio skaičiavimo / integralinio skaičiavimo...
1.3. / 2.3. Diferencialinis skaičiavimas / integralinis skaičiavimas .........
rengiant animuotas pateiktis.

2.4. / 1.3. Saugus ir teisėtas interneto naudojimas .................... diferencialinio skaičiavimo / integralinio skaičiavimo...
1.3. / 2.4. Diferencialinis skaičiavimas / integralinis skaičiavimas .........
saugiame ir teisėtame internete.

2.3. / 1.4. Animuotų pateikčių rengimas .................... Geometrija. Vektoriai.
1.4. / 2.3. Geometrija. Vektoriai ......... rengiant animuotas pateiktis.

2.4./1.4. Saugus ir teisėtas interneto naudojimas .................... Geometrija. Vektoriai
1.4. / 2.4. Geometrija. Vektoriai ......... saugiame ir teisėtame internete.

2.3. / 1.5. Animuotų pateikčių rengimas .................... Tikimybių teorija. Statistika.
1.5. / 2.3. Tikimybių teorija. Statistika ......... rengiant animuotas pateiktis.

2.4. / 1.5. Saugus ir teisėtas interneto naudojimas .................... Tikimybių teorija. Statistika.
1.5. / 2.4. Tikimybių teorija. Statistika ......... saugiame ir teisėtame internete.

12 lentelės tęsinys

25

1 dalis. TEORINIS KONCEPTUALUS BRANDOS DARBO MODELIS

Temų formulavimo tipinė forma: matematika ir informacinės technologijos

Temų formulavimo tipinė forma: matematika ir informacinės technologijos

1. Matematika 2. Informacinės technologijos

1. Matematika 2. Informacinės technologijos

2.5. / 1.1. Elektroninė leidyba .................... realieji skaičiai ir reiškiniai.
1.1. / 2.5. Realiųjų skaičių ir reiškinių............. elektroninėje leidyboje.

2.6. / 1.1. Duomenų bazių kūrimas ir valdymas ....................modeliuojant su realiaisiais
skaičiais ir reiškiniais.
1.1. / 2.6. Realiųjų skaičių ir reiškinių............. kuriant ir valdant duomenų bazes.

2.5. /1.2. Elektroninė leidyba .................... funkcijos, lygtys, nelygybės, sistemos.
1.2. / 2.5. Funkcijų, lygčių, nelygybių, sistemų ................ elektroninėje leidyboje.

2.6./1.2. Duomenų bazių kūrimas ir valdymas .................... modeliuojant funkcijas, lygtis, nelygybes, sistemas.
1.2. / 2.6. Funkcijų, lygčių, nelygybių, sistemų ................ kuriant ir valdant duomenų
bazes.

2.5. / 1.3. Elektroninė leidyba .................... diferencialinio skaičiavimo / integralinio
skaičiavimo...
1.3. / 2.5. Diferencialinis skaičiavimas / integralinis skaičiavimas .........
elektroninėje leidyboje.

2.6. / 1.3. Duomenų bazių kūrimas ir valdymas .................... diferencialinio skaičiavimo
/ integralinio skaičiavimo...
1.3. / 2.6. Diferencialinis skaičiavimas / integralinis skaičiavimas .........
kuriant ir valdant duomenų bazes.

2.5. / 1.4. Elektroninė leidyba .................... Geometrija. Vektoriai.
1.4 ./ 2.5. Geometrija. Vektoriai ......... elektroninėje leidyboje.
2.6. / 1.4. Duomenų bazių kūrimas ir valdymas .................... Geometrija. Vektoriai.
1.4 ./ 2.6. Geometrija. Vektoriai ......... kuriant ir valdant duomenų bazes.
2.5. / 1.5. Elektroninė leidyba .................... Tikimybių teorija. Statistika.
1.5. / 2.5. Tikimybių teorija. Statistika ......... elektroninėje leidyboje.

2.6. / 1.5. Duomenų bazių kūrimas ir valdymas .................... Tikimybių teorija. Statistika.
1.5. / 2.6. Tikimybių teorija. Statistika ......... kuriant ir valdant duomenų bazes.

12 lentelės tęsinys
12 lentelės tęsinys

26

27

1 dalis. TEORINIS KONCEPTUALUS BRANDOS DARBO MODELIS

Temų formulavimo tipinė forma: matematika ir informacinės technologijos

Vieno dalyko kompetencijų atitinkamoje veiklos srityje / tematikoje galimybių matrica.
Pavyzdys: matematika

1. Matematika 2. Informacinės technologijos
1. Matematika

2.7. / 1.1. Programavimas ....................modeliuojant su realiaisiais skaičiais ir reiškiniais.
1.1. / 2.7. Realiųjų skaičių ir reiškinių............. programavime.
2.7. / 1.2. Programavimas .................... modeliuojant funkcijas, lygtis, nelygybes, sistemas.
1.2. / 2.7. Funkcijų, lygčių, nelygybių, sistemų ................ programavime.
2.7. / 1.3. Programavimas .................... diferencialinio skaičiavimo / integralinio skaičiavimo...
1.3. / 2.7. Diferencialinis skaičiavimas / integralinis skaičiavimas .........
programavime.
2.7. / 1.4. Programavimas .................... Geometrija. Vektoriai.
1.4. / 2.7. Geometrija. Vektoriai ......... programavime.
2.7. / 1.5. Programavimas .................... Tikimybių teorija. Statistika
1.5. / 2.7. Tikimybių teorija. Statistika ......... programavime.

1.1.
Realieji skaičiai
ir reiškiniai
1. Matematika
1.1.
Realieji skaičiai
ir reiškiniai
1.2.
Funkcijos,
lygtys, nelygybės,
sistemos
1.3.
Diferencialinis
skaičiavimas.
Integralinis
skaičiavimas
1.4.
Geometrija.
Vektoriai
1.5.
Tikimybių
teorija. Statistika

1.2.
Funkcijos,
lygtys, nelygybės,
sistemos

1.3.
Diferencialinis
skaičiavimas.
Integralinis
skaičiavimas

1.2. / 1.1.

1.4.
Geometrija.
Vektoriai

1.3. / 1.1.

1.5.
Tikimybių
teorija.
Statistika

1.4. / 1.1.

1.5. / 1.1.

1.1.
1.1. / 1.3.

1.1. / 1.2.
1.1. / 1.2.

1.1. / 1.4.
1.3. / 1.2.

1.1. / 1.5.

1.4. / 1.2.

1.5. / 1.2.

1.2.
1.2. / 1.3.

1.2. / 1.1.
1.1. / 1.3.

1.2. / 2.4

1.2. / 1.3.

1.2. / 1.5.
1.4./ 1.3.

1.5. / 1.3.

1.3.
1.3. / 1.1.

1.3. / 2.2
1.1./1.4.

1.3. / 1.4.
1.2. / 1.4.

1.3. / 1.5.

1.3. / 1.4.

1.5. / 1.4.
1.4.

1.4. / 1.1.

1.4. / 1.2.
1.1. / 1.5.

1.4. / 1.3.
1.2. / 1.5.

1.4. / 1.5.
1.3. / 1.5.

1.4. / 1.5
1.5.

1.5. / 1.1.

1.5. / 1.2.

1.5. / 1.3

1.5. / 1.4.

12 lentelės tęsinys
13 lentelė

Pastaba:
Visos temos turėtų būti svarstomos kelių dalyko mokytojų, kadangi svarbu kuo tiksliau įvertinti nagrinėjamą
problemą. Tokiu būdu gali būti išsprendžiamas problemos aktualumo ir mokslinio naudingumo, reikšmingumo
klausimas, temos valdumas, turimų informacijos šaltinių gausos. Kai kurios matricoje tiesiogiai sudaromos temos
gali neatitikti keliamų temos aktualumo ar reikšmingumo reikalavimų, pavyzdžiui:
1.1. / 2.4. Realieji skaičiai ir reiškiniai ................. saugiame ir teisėtame internete.
2.4. / 1.1. Saugus ir teisėto interneto naudojimas: realieji skaičiai ir reiškiniai.
Tačiau jos gali būti detalizuojamos tam tikru aktualiu aspektu, todėl visos galimybės pateikiamos teorinėje
matricoje.

Temų formulavimo tipinė forma: matematika
1. Matematika
1.1. Realieji skaičiai ir reiškiniai
1.1. / 1.2. Realieji skaičiai ir reiškiniai .................... modeliuojant funkcijas, lygtis, nelygybes, sistemas.
1.2. / 1.1. Funkcijų, lygčių, nelygybių, sistemų ................ realiųjų skaičių ir reiškinių sistemoje.
1.1. / 1.3. Realieji skaičiai ir reiškiniai .................... diferencialinio skaičiavimo / integralinio skaičiavimo...
1.3. / 1.1. Diferencialinis skaičiavimas / integralinis skaičiavimas .........
realiųjų skaičių ir reiškinių sistemoje.
1.1. / 1.4. Realieji skaičiai ir reiškiniai .................... Geometrija. Vektoriai.
1.4. / 1.1. Geometrija. Vektoriai ......... realiųjų skaičių ir reiškinių sistemoje.
1.1. / 1.5. Realieji skaičiai ir reiškiniai .................... Tikimybių teorija. Statistika.
1.5. / 1.1. Tikimybių teorija. Statistika ......... Realiųjų skaičių ir reiškinių sistemoje.

14 lentelė

28

29

Temų formulavimo tipinė forma: matematika
1. Matematika

1.2. / 1.3. Funkcijos, lygtys, nelygybės, sistemos...
Diferencialinis skaičiavimas / Integralinis skaičiavimas
1.3. / 1.2. Funkcijų, lygčių, nelygybių, sistemų...
Funkcijos, lygtys, nelygybės, sistemos
1.2. / 1.4. Funkcijos, lygtys, nelygybės, sistemos...
Geometrija. Vektoriai
1.4. / 1.2. Geometrija. Vektoriai...
Funkcijos, lygtys, nelygybės, sistemos
1.2. / 1.5. Funkcijos, lygtys, nelygybės, sistemos...
Tikimybių teorija. Statistika
1.5. / 1.2. Tikimybių teorija. Statistika...
Funkcijos, lygtys, nelygybės, sistemos.

14 lentelės tęsinys

Temų formulavimo tipinė forma: matematika
1. Matematika

1.3. / 1.4. Diferencialinis skaičiavimas. Integralinis skaičiavimas...
Geometrija. Vektoriai.
1.4. / 1.3. Geometrija. Vektoriai...
Diferencialinis skaičiavimas. Integralinis skaičiavimas
1.3. / 1.5. Diferencialinis skaičiavimas. Integralinis skaičiavimas...
Tikimybių teorija. Statistika
1.5. / 1.3. Tikimybių teorija. Statistika...
Diferencialinis skaičiavimas. Integralinis skaičiavimas.

14 lentelės tęsinys

2 DALIS

MOKSLO TIRIAMOSIOS KRYPTIES BRANDOS
DARBO PASKIRTIS, STRUKTŪRA

Temų formulavimo tipinė forma: matematika
1. Matematika

1.4. / 1.5. Geometrija. Vektoriai...
Tikimybių teorija. Statistika.
1.5. / 1.4. Tikimybių teorija. Statistika ...
Geometrija. Vektoriai.

14 lentelės tęsinys

30

31

2 dalis. MOKSLO TIRIAMOSIOS KRYPTIES BRANDOS DARBO PASKIRTIS, STRUKTŪRA

2 DALIS. MOKSLO TIRIAMOSIOS KRYPTIES BRANDOS DARBO
PASKIRTIS, STRUKTŪRA

Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo užduoties pateikimo iliustracija
Brandos darbo sritis

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ir MATEMATIKA

Mokslo tiriamosios krypties brandos darbas suprantamas kaip sudėtinė brandos darbo dalis. Todėl metodinės rekomendacijos skirtos brandos darbo aprašui tobulinti. Metodinių rekomendacijų struktūra:
1. rekomendacijos mokslo krypties brandos darbo proceso organizavimui;
2. užduoties pateikimo tipinė forma;
3. užduoties pateikimo iliustracija;
4. reikalavimai mokslo tiriamosios krypties brandos darbo aprašomajai daliai;
5. rekomenduojamas mokytojų konsultacijų grafiko projektas;
6. reikalavimai mokslo tiriamosios krypties brandos darbo pristatymui.

Veiklos sritys / tematika

2.1. / 1.5. Tekstinių dokumentų maketavimas. Tikimybių teorija / Statistika (Veiklos sritys, kuriose rengiamas BD)

Brandos darbo tema

Statistika ir statistinių duomenų pateikimas, maketuojant sudėtingus / nesudėtingus tekstinius dokumentus

Darbo tikslas

Nustatyti statistinių duomenų maketavimo ypatumus įvairaus sudėtingumo
dokumentuose.

Tyrimo rezultatas

Pateiktos rekomendacijos, kaip aiškiai ir informatyviai pateikti statistinius duomenis skirtingos paskirties dokumentuose

1. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbą mokinys gali rengti suformulavęs ir pagrindęs probleminį
klausimą iš pasirinkto, jį dominančio mokomojo dalyko. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbas – tai atvirojo tipo užduotis, kurią atlikdamas mokinys atskleidžia požiūrį į pasirinktą probleminį klausimą bei atliekamą
veiklą, gebėjimus taikyti ir interpretuoti sukauptas žinias ir surinktą informaciją. Tai ilgalaikis procesas, kurio
metu mokinys atlikdamas darbą pagal aiškiai nurodytus kriterijus ugdosi įgūdžius ir savarankiškumą, įgyja tiriamosios veiklos patirties. Atlikęs mokslo tiriamosios krypties brandos darbą mokinys, viena vertus, apibendrina
įgytas kompetencijas, vertingas jam tolesniame gyvenime ir profesinėje veikloje, kita vertus – pasiruošia studijoms aukštojoje mokykloje.

Brandos darbui
reikalingi ištekliai

Biblioteka, kompiuteris, interneto prieiga, spausdintuvas, el. paštas

Informacijos šaltinių

Raktinių žodžių paieška ir jų panaudojimas tikslingai renkant informaciją pasi-

paieškos kryptys pagal
pasirinktą temą

rinktai temai.
Tekstinių dokumentų maketavimo principai spausdintuose ir interneto informaciniuose šaltiniuose.
Statistinių tyrimų duomenų pateikimo pavyzdžiai.

Mokytojų konsultacijų
grafiko projektas

Konsultavimo etapai:

2. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo struktūra artima technologijų egzamino struktūrai, o kaip
parodė ir brandos darbo išbandymo rezultatai, mokiniams temas pateikdavo mokytojai, iš kurių jie rinkdavosi
patikusias. Tačiau mokiniams sunkokai sekėsi formuluoti tikslą, uždavinius, o mokytojams reikėjo nemažai laiko
aiškinti pateiktų temų įgyvendinimo rezultatus. Todėl mokslo tiriamosios krypties brandos darbui sėkmingai įgyvendinti pateikiama tipinė užduoties forma (žr. 15 lentelę) ir galimas mokslo tiriamosios krypties brandos darbo
užduoties pateikimas (žr. 16 lentelę).

Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo užduoties pateikimo tipinė forma

kvalifikacija,
vardas, pavardė

Darbo tikslas
Tyrimo rezultatas

4. Brandos darbo

Informacijos šaltinių paieškos kryptys pagal
pasirinktą temą

16 lentelė

Mokytojų konsultacijų grafiko projektas

3.

Mokytojo kvalifikacija, vardas, pavardė

4.

Brandos darbo užduoties pateikimo data

…..........................……(metai) …………(mėnuo) ....... (diena)

užduoties
pateikimo data

Brandos darbui reikalingi ištekliai

Mokinio vardas, pavardė

(pavadinimas)

3. Mokytojo

Brandos darbo tema

2.

1. Mokykla

pavardė

Veiklos sritys / tematika

Mokykla (pavadinimas)

Brandos darbo tema
Brandos darbo atlikimo plano projektas
Brandos darbo įvadas
Brandos darbo informacijos šaltinių analizė ir apibendrinimas
Brandos darbo tiriamoji dalis
Brandos darbo išvados
Brandos darbo rašto dalies apipavidalinimas
Brandos darbo pristatymas

2. Mokinio vardas,

Brandos darbo sritis

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pastaba. Mokiniui pasirinkus brandos darbo temą, baigiama pildyti brandos darbo užduoties forma nuo pirmo iki
ketvirto formos punkto.
…..........................……(metai) …………(mėnuo) ....... (diena)

15 lentelė

32
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2 dalis. MOKSLO TIRIAMOSIOS KRYPTIES BRANDOS DARBO PASKIRTIS, STRUKTŪRA

Reikalavimai mokslo tiriamosios krypties brandos darbo aprašomajai daliai

1. Titulinis puslapis, kuriame nurodoma:
1.1.
mokykla;
1.2.
dalykas (-ai);
1.3.
brandos darbo tema;
1.4.
mokinio vardas, pavardė;
1.5.
mokytojo kvalifikacija, vardas, pavardė;
1.6.
vietovė, atlikimo metai.
2. Turinys (apimtis – iki 1 puslapio. Nurodoma: brandos darbo dalių pavadinimai su nurodytais puslapiais)
3. Įvadas (apimtis – iki 1 puslapio):
1.1.
brandos darbo temos aktualumas;
1.2.
brandos darbo problema;
1.3.
darbo tikslas ir uždaviniai;
1.4.
problemos sprendimo planas.
4. Dėstymas (apimtis – iki 12 puslapių):
4.1.
informacijos šaltinių analizė ir apibendrinimas;
4.2.
tiriamoji dalis:
3.2.1. tiriamo darbo eigos aprašymas (Eksperimento / stebėjimo / anketavimo ar kt.);
3.2.2. tiriamo darbo surinktų duomenų analizė (Eksperimento / stebėjimo / anketavimo ar kt.);
1.1.3. tiriamo darbo apibendrinimas (Eksperimento / stebėjimo / anketavimo ar kt.).
5. Priedai (tyrimo duomenų lentelės, brėžiniai, anketos, interviu klausimai, nuotraukos ir pan.)
6. Informacijos šaltiniai:
6.1. spausdinti informacijos šaltiniai;
6.2. elektroniniai informacijos šaltiniai.
7. Priedai (tyrimo duomenų lentelės, brėžiniai, anketos, interviu klausimai, nuotraukos ir pan.)

Rekomenduojamas mokytojų konsultacijų grafiko projektas

Konsultacijoms
rekomenduojamų
akademinių
valandų skaičius

Konsultavimo etapai:

1. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo tema

1

2. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo atlikimo plano projektas

1

3. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo įvadas

1

4. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo informacijos šaltinių analizė ir api-

1

bendrinimas

5. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo tiriamoji dalis

1

6. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo išvados

1

7. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo rašto dalies apipavidalinimas

1

8. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo pristatymas

1
Iš viso:

8

17 lentelė

Mokytojui mokslo tiriamosios krypties brandos darbui skaityti, vertinti ir recenzijai rašyti dar skiriamos 4
akademinės valandos. Rekomenduojama brandos darbo užduotis aptarti / rengti mokyklos dalykų metodinėse tarybose. Apie parengtas, su mokiniu suderintas arba mokinio pasiūlytas ir su mokytoju aptartas mokslo tiriamosios
krypties darbo užduotis darbo vadovas informuoja mokyklos administraciją.

34

35

Reikalavimai mokslo tiriamosios krypties brandos darbo pristatymui

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo vadovas vertinimo komisijai pristato mokinį.
Mokinys mokslo tiriamosios krypties brandos darbo vertinimo komisijai pristato savo brandos darbą.
Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo pristatymas trunka iki 15 min.
Mokinio atlikto mokslo tiriamosios krypties brandos darbo pristatymo struktūra:
3.1. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo tema;
3.2. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo užduotis;
3.3. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo eiga:
3.3.1. tikslas;
3.3.2. uždaviniai;
3.3.3. mokslo tiriamosios krypties brandos darbo atlikimo planas (lentelė / schema);
3.3.4. mokslo tiriamosios krypties brandos darbo informacijos šaltinių analizė ir apibendrinimas;
3.3.5. mokslo tiriamosios krypties brandos darbo tiriamoji dalis.
3.4. Mokslo tiriamosios krypties brandos darbo išvados.
Atliktas mokslo tiriamosios krypties brandos darbas pristatomas žodžiu komentuojant pateiktą vaizdinę
medžiagą.
Vertinimo komisijos nariai užduoda klausimus.

3 DALIS

BRANDOS DARBO IŠBANDYME
DALYVAVUSIŲ MOKINIŲ DARBAI

36
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3 dalis. BRANDOS DARBO IŠBANDYME DALYVAVUSIŲ MOKINIŲ DARBAI

3 DALIS.
BRANDOS DARBO IŠBANDYME DALYVAVUSIŲ MOKINIŲ DARBAI
Brandos darbo išbandyme dalyvavo mokiniai, besimokantys 11 klasėse bendrojo lavinimo mokyklose ir 3–4 gimnazijų klasėse. Jie pasirinko įvairius dalykus / sritis ir įvairią savo turiniu tematiką (žr. 18 lentelę).
Mokinių, besimokančių vidurinėse mokyklose 11 klasėje / gimnazijose 3–4 klasėse, pasirinktos ugdymo sritys /
dalykai ir parengtų brandos darbų tematika
18 lentelė

Dalykas (-ai) /
sritys

Brandos darbo tematika

ETIKA, LIETUVIŲ IR UŽSIENIO (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) KALBOS
1.

Etika

Lietuvos jaunimo subkultūros xxxx gimnazijoje

2.

Prancūzų kalba

Prancūzai Lietuvoje 1920–2010 metais

3.

Prancūzų k.

Prancūzų kalbos valstybinio egzamino analizė

4.

Anglų kalba

The Most Common Errors in Students Essays

5.

Anglų kalba

Metaphor on the Wings of Love: What Metaphors Singers Employ to Express Love?

Anglų kalba

6.

The Penetration of the English Language in Lithuanian Youth and Fashion Magazines

7.

Anglų kalba

Comparision of Chrismas Traditions in Great Britain and Lithuania

8.

Anglų kalba

Globalinis atšilimas

9.

Anglų kalba

Are we far from or close to social problems?

10.

Vokiečių kalba

11.

Rusų kalba

12.

Rusų kalba

SOCIALINIAI MOKSLAI (ekonomika, istorija, geografija) ir KŪNO KULTŪRA
26.

Ekonomika

Verslo planas

27.

Ekonomika

Verslo planas

28.

Ekonomika

Verslo planas

29.

Ekonomika

Verslo planas

30.

Ekonomika

xxxx gimnazijos valgyklos gaminių paklausos kitimas

31.

Istorija

Dabartinė ir antikinė demokratija

32.

Istorija

Pagonybės atspindžiai Žemaitijos geležinių kryžių mene

33.

Istorija

1941 m. birželio sukilimas Lietuvoje, jo atgarsiai xxxx

34.

Istorija

Mano miestelis dabarties ir praeities nuotraukose

35.

Istorija

Mano gimtojo krašto įžymūs žmonės

36.

Istorija

xxxx religinės bendruomenės tarpukariu ir po II pasaulinio karo

37.

Istorija

Lietuvių ir žydų santykiai 1939–1945 metais

38.

Istorija

Vienos iš tūkstančių tremtinių šeimos istorija

39.

Istorija

Lietuvių tautos demografinė kaita prieš II pasaulinį karą ir po jo

40.

Istorija

Pagonybės apraiškos Lietuvoje

41.

Geografija

xxxx rajonas – žemaitiškų tradicijų ir Kuršių krašto įvaizdžio puoselėjimas

42.

Geografija

Vietos gyventojų užimtumas

43.

Geografija

Mano vietovės klimatą formuojantys veiksniai

44.

Geografija**

2008–2010 metų vasario mėnesio oro lyginamoji analizė

45.

Geografija

Baltijos jūros krantai ties Klaipėda

46.

Geografija

Klaipėdos uostas ir jo plėtros analizė.

47.

Geografija

Naftos gavybos įtaka valstybių ekonomikai

48.

Geografija

Geografinio mentaliteto tyrimas Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinėje mokykloje

49.

Kūno kultūra

Skirtingo amžiaus krepšininkų traumų dažnumas ir pobūdis

MATEMATIKA ir INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
50.

Matematika

Uždaviniai su funkcijos išvestinėmis ir pirmykštėmis funkcijomis valstybiniuose matematikos
egzaminuose

Velnias lietuvių ir vokiečių pasakose

51.

Matematika

Dviejų kambarių butų kainas lemiančių veiksnių tyrimas

Molėtų rajono rusų tautybės žmonių tradicijos, papročiai, šventės

52.

Matematika

Knygų apipavidalinimo įtaka jų perkamumui

Žiemos šventės – Maslenica ir Užgavėnės. Švenčių tradicijų ir papročių ypatumai rusų ir lietuvių
tautų kultūrose

53.

Matematika

Maisto kainų ir jų priklausomybės nuo degalų kainų pokyčių analizė

54.

Matematika

Senieji lietuviški matai dabartyje

Matematika

Valiutos kaitos santykis Lietuvos bankuose

13.

Lietuvių kalba

Mokinių pavardžių kilmė

55.

14.

Lietuvių kalba

Esė, kaip žanro, specifika ir kūrybiniai bandymai

56.

Matematika**

Lietuvos demografijos kaita nepriklausomybės metais

Mitinio mąstymo atspindžiai Kazio Bradūno eilėraščių rinkinyje „Devynios baladės“

57.

Matematika

Kainų skirtumai

15.

Lietuvių kalba

16.

Lietuvių kalba** Mano kaimo gyventojų pavardės

58.

Matematika

Aplinkos užterštumas Lietuvoje ir pasaulyje

17.

Lietuvių kalba** Salomėjos Nėries eilėraščių analizė

59.

Matematika

Pitagoras. Aštuoni Pitagoro teoremos įrodymai

18.

Lietuvių kalba** Meilės atvaizdai Balio Sruogos kūryboje

60.

Matematika

Senoviniai matavimo vienetai ir jų kilmė

19.

Lietuvių kalba

Lietuviško žodžio kelias

61.

Matematika

Matematikos mokslo raida Vilniaus Universitete XVIII–XIX a.

20.

Lietuvių kalba

Moters įtaka vyro menininko gyvenime ir kūryboje

62.

Matematika

Matematinė kalba ir skaičių simbolika

21.

Lietuvių kalba

Demonų įtakos žmogui vaizdavimas Michailo Bulgakovo romane „Meistras ir Margarita“

63.

Informacinės
technologijos

Kompiuterinės technikos raida.

22.

Lietuvių kalba

Lietuvos poetinė geografija

64.

Lietuvių kalba

Gimnazijos mokinių ir jų tėvų vardų ir pavardžių genezė. Jų raida ir papildymas

Informacinės
technologijos

Kaip laisvalaikį leidžia xxxx gimnazijos mokiniai

23.

65.

Informacinės
technologijos

Kuri tinklalapių kūrimo atviro kodo turinio valdymo sistema patikimiausia?

66.

Informacinės
technologijos

Procesorių raida

67.

Informacinės
technologijos

xxxx miesto parko geodeziniai tyrimai

68.

Informacinės
technologijos

IT taikymas sprendžiant fizikos užduotis

24.
25.

38

Lietuvių kalba
Lietuvių kalba

Literatūrologas Regimantas Tamošaitis teigia: „Rimta literatūra žmogų keičia, populiarioji – jį
migdo, skatina dvasinio sotumo bei ramybės jausmą.“
Vertybių sistema nepriklausomybės laikotarpio lietuvių moterų stambiojoje prozoje

39

3 dalis. BRANDOS DARBO IŠBANDYME DALYVAVUSIŲ MOKINIŲ DARBAI

GAMTOS MOKSLAI ( biologija, chemija, fizika)
69.

Biologija

Regėjimo sutrikimų analizė xxxx gimnazijoje ir xxxx mokykloje

70.

Biologija

Pieno įtaka žmogaus organizmui

71.

Biologija

Sveika ir tinkama mityba

72.

Biologija

Ląstelės gyvenimo ciklas

73.

Biologija

C3, C4 ir CAM augalų prisitaikymas prie kambario sąlygų

74.

Biologija

Augalų fotosintezė

75.

Biologija

Šiuolaikinių biotechnologijų taikymas pieno produktuose

76.

Biologija

Pelėsių tyrimas maisto produktuose

77.

Biologija

Augalų judesiai

78.

Biologija

79.

Pastaba. Nagrinėjamuose ar pateiktuose mokinių darbuose vardai, pavardės, pavadinimai, nurodantys miestą, rajoną ar mokyklą, pažymėti xxxx.

Mokinių, besimokančių vidurinėse mokyklose 11klasėse / gimnazijose 3–4 klasėse, parengtų brandos darbų
suminė įvertinimų išraiška (žr. 19 lentelę)
Brandos darbai, įvertinti balais

Įvertintų brandos darbų skaičius

10

21

Pelėsiai mūsų namuose

9

22

Fizika

Vandens energijos panaudojimas Lietuvoje ir Molėtų rajone

8

28

80.

Fizika

Arklio karčių įtaka jo greičiui

7

13

81.

Fizika

Santykinis oro drėgmės tyrimas

6

7

82.

Fizika

Kasdienio energijos naudojimo įtakos šiltnaminiam dujų gausėjimui analizė

5

2

83.

Chemija

Namų vaistinėlė

4

4

84.

Chemija

Fosfatai skalbimo milteliuose ir jų poveikis aplinkai

Chemija

Geležis maisto produktuose

3

1 (matematika)

85.
86.

Chemija

Sunkieji metalai knyginiame popieriuje

2

1 (lietuvių kalba)

87.

Chemija

Laikraštinio popieriaus tyrimas

Neįskaityta

2 (lietuvių kalba)

88.

Chemija

Sprogstamųjų mišinių analizė ir jų pritaikymas

89.

Chemija

Vandens savybės

90.

Chemija

Cheminių medžiagų poveikis žmogui ir aplinkai

91.

Fizika.
Technologijos

Fizikos žinių pritaikymas žaislų gamyboje

92.

Biologija.
Chemija

Detergentai

93.

Matematika.
Fizika. Chemija

Funkcijos taikymas kitose mokslo srityse tyrimas

94.

Matematika.
Ekonomika

Ekonomika pagrindinės mokyklos matematikos kurse

95.

Matematika.
Dailė

Dailė matematikoje, matematika dailėje

96.

Istorija.
Lietuvių kalba

Žmogaus likimas pokario metais

97.

Istorija.
Informacinės
technologijos

Kompiuterinės programos „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė“ parengimas

98.

Istorija.
Fotografija

Vilniaus bažnyčių barokinės architektūros bruožai rašytiniuose šaltiniuose ir šių laikų fotografijoje

99.

Informacinės
technologijos.
Istorija

Informacinių technologijų raida

Darbo neparašė

1 (geografija)

19 lentelė

INTEGRUOTI KURSAI

100. Informacinės
technologijos.
Istorija

Vokietijos susivienijimas. Vienijimo etapų virtualūs žemėlapiai

101. Geografija.
Biologija

Molėtų rajono ekologinės problemos

102. Ekonomika.
Geografija

Smulkusis verslas tarptautinėje rinkoje

** Pažymėti brandos darbai buvo neįskaityti, nes įvertinti nuo 2 iki 3 balų arba mokiniai darbo neparašė.

40
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3 dalis. BRANDOS DARBO IŠBANDYME DALYVAVUSIŲ MOKINIŲ DARBAI

1. LIETUVIŲ, UŽSIENIO KALBŲ IR ETIKOS SRITIS

• Parengti populiariausių subkultūrų Lietuvoje bei xxxx gimnazijoje
aprašą;

Etikos ir kalbų srities išbandytų brandos darbų vertinimas (žr. 20 lentelę)

20 lentelė

Mokinių, besimokančių vidurinėse mokyklose 11 klasėse / gimnazijose 3–4 klasėse
parengtų etikos, lietuvių ir užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) kalbų brandos darbų
įvertinimai
10 balų įvertinti 4 brandos darbai
9 balais įvertinti 3 brandos darbai
8 balais įvertinti 7 brandos darbai
7 balais įvertinti 5 brandos darbai
6 balais įvertinti 2 brandos darbai
5 balais įvertintų brandos darbų nebuvo
4 balais įvertintas 1 brandos darbas

3 balais įvertintų brandos darbų nebuvo
2 balais įvertintas 1 brandos darbas
(lietuvių kalba)
Neįskaityta 2 brandos darbai
(lietuvių kalba)

1.1. Etika.
Tema „Lietuvos jaunimo subkultūros xxxx gimnazijoje“. Atlikto brandos darbo pavyzdys ir komentarai (žr. 21
lentelę).

• Išsiaiškinti subkultūrų įtaką jauno žmogaus brandai;
Subkultūros gali formuotis tam tikroje sąveikaujančių žmonių, susietų amžiaus
grupės, rasės, tautybės, klasės, lyties pagrindu, visumoje. Subkultūra gali formuotis natūraliai, kaupiantis kultūriniams skirtumams, kol skirtumai pasidaro
tokie ryškūs, kad subkultūros nariai ima jaustis išskirtiniai. Priešingas variantas
– vienas žmogus ar nedidelė grupė suformuoja tam tikrą elgesio, aprangos, tikėjimo ir kitokių kultūrinių elementų visumą, kurią pateikia ir išplatina visuomenėje, verbuodamas subkultūros narius. Subkultūrų skiriamieji bruožai gali būti
estetiniai, religiniai, politiniai, seksualiniai ar jų deriniai. Subkultūros nariais
tampama perimant subkultūros bruožus iš bendraamžių, tėvų, knygų, televizijos,
interneto. Subkultūrai būdingi kultūriniai bruožai padeda jos nariams atpažinti
vienam kitą, išskirti save iš bendrosios kultūros, atskirti nuo kitų subkultūrų,
kelti statusą savo subkultūros viduje. Subkultūros kultūrinė informacija ir vertybės kartais vadinami subkultūriniu kapitalu arba simboliniu kapitalu. Subkultūra yra didžiosios kultūros dalis, daugiau ar mažiau integruota į ją, nors aiškiai iš
jos išsiskirianti tam tikrais bruožais. O kontrkultūra yra subkultūra, kuri ne tik
skiriasi nuo likusios bendrosios kultūros, bet yra priešinga jai, atvirai ardanti jos
vertybes.

Aprašo kaip uždavinio objekto nereikia rašyti.
Po uždavinių pateiktas
tekstas kaip ir įvado pradžios
tęsinys. To daryti įvade neverta. Įvadas turi būti aiškiai
struktūruotas, išskirtos pagrindinės pastraipos: temos
aktualumas ir svarba, darbo
tikslas ir uždaviniai, darbo
atlikimo planas, siekiami
rezultatai.

Išvados
21 lentelė

Brandos darbo įvadas, išvados
Įvadas
Subkultūra – kultūros variantas, būdingas tam tikrai grupei žmonių, kurią vienija pasaulėžiūra, pomėgiai, socialinė padėtis, kiti ypatumai. Taip pat subkultūra
vadinama žmonių visuma, kuri skiriasi nuo didžiosios kultūros tam tikrais elgsenos ypatumais, tikėjimu, nuostatomis, pomėgiais. Subkultūros nariai (nešėjai)
paprastai atskiria vienas kitą pagal tam tikrus elgsenos, aprangos požymius, nors
subkultūra gali neturėti jokių formalių (kaip draugijos, klubai, asociacijos) ar neformalių (kaip gatvės gaujos ir pan.) struktūrų. Subkultūra, save priešpastatanti
didžiajai ar oficialiajai kultūrai, vadinama kontrkultūra.
Viena iš problemų, su kuria susiduriame, tai internete skleidžiama medžiaga
apie esamas ir naujas subkultūras, vadinamuosius „neformalus“. Taigi galima
iškelti klausimą, ar visa pateikiama medžiaga yra teisinga ir pagrįsta.
Pagrindinis šio darbo tikslas yra ištirti, kokios yra populiariausios subkultūros Lietuvoje tarp xxxx gimnazijos 8–IV klasių jaunimo. Kaip
jaunimas jas vertina.
Darbo tikslo bus siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius:
• Apžvelgti informacijos šaltinius bei informaciją internete ir išsiaiškinti
populiariausias subkultūras Lietuvoje ir požiūrį į jas;
• Atlikti xxxx gimnazijos 8–I g klasių, bei II–IV gimnazijos klasių mokinių anketinę apklausą ir išsiaiškinti jų požiūrį į vyraujančias subkultūras;
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Komentarai
Tokio pobūdžio darbuose
antraštėse nereikėtų naudoti
kitų spalvų.
Įvado pradžia galėtų būti
lakoniška ir prasidėti nuo
temos aktualumo.

Klausimus ne iškeliame, bet
formuluojami.
Stiliaus klaidos
Klausimas neturėtų susidėti
iš dviejų sakinių.
Uždavinius reikia numeruoti.

Darbo tikslas pasiektas. Remiantis iškeltais darbo uždaviniais populiariausios
subkultūros Lietuvoje tarp paauglių yra gotų, pankų, forsų bei emo. Didžioji jų
dalis yra 16–18 metų jaunimas.
Paauglystėje sunku susivokti, kyla bendravimo, saviraiškos problemų. Tuo laiku
atrodo, kad visas pasaulis nusiteikęs prieš tave, niekas tavęs nesupranta. Taigi
vienokioje ar kitokioje subkultūroje jaunas, sutrikęs žmogus ieško savęs. Prieš
tampdamas subkultūros propaguotoju, jos nariu jaunas žmogus bando ieškoti
informacijos apie ją. Pagrindiniu informacijos šaltiniu tampa internetas. Tačiau informacija internete nėra patikima, dažniausiai ji iškreipta ir „persūdyta“.
Suklaidintas jaunuolis ima vadovautis ne tikromis subkultūros idėjomis, bet
tomis, kurios pateikiamos internete, ir tokiu būdu sukelia grėsmę savo sveikatai,
gyvybei, aplinkiniams.
xxxx gimnazijoje vyrauja tektonikų bei breikerių subkultūros. Jie yra 7–III gimnazijos klasių mokiniai. Mano nuomone, xxxx gimnazijos mokiniai turi gana gerą
suvokimą apie Lietuvos jaunimo subkultūras ir geba skirti teigiamus bei neigiamus šių grupių veiksmus. Ganėtinai aiškiai nurodė subkultūras, kurios nėra
pavojingos jaunam žmogui, t. y. neformuoja iškreipto moralės bei kultūros suvokimo, nekiršina visuomenės. Nurodė ir tokias kaip emo, pankai, forsai, kurios, jų
nuomone, nėra priimtinos. Tačiau labai aiškiai buvo juntama išankstinė nuostata
vienos ar kitos subkultūros atžvilgiu. Kaip minėjau anksčiau, tam didelės įtakos
turi internetas bei žiniasklaida.
Labiausiai subkultūros yra paplitusios didžiuosiuose šalies miestuose: Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Visos naujovės, mados tendencijos greičiau
pasiekia didžiuosius Lietuvos miestus ir tik vėliau mažuosius provincijos mieste-

Bendros formuluotės nebūtinos formuluojant išvadas.
Išvados turi būti numeruojamos. Jos per plačios.
Išvados turi būti kaip santrauka medžiagos, kurią
analizuojate įgyvendindami
vieną ar kitą darbo uždavinį
ar atlikto tyrimo eigos ir gautų rezultatų glaustas apibendrinimas
Išvadose nerekomenduojama
rašyti „mano nuomone“ , nes
tai asmeninė patirtis. Verčiau
vartoti teiginius: „galima
teigti“, „remiantis apklausos
duomenimis“ ir pan.
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lius. Subkultūros, įsitvirtinusios sostinėje, gerokai skiriasi nuo analogų kitose šalyse (atlikta apklausa „Neformalių grupių bei subkultūrų įtaka paauglių ugdymo
procesui mokykloje“ http://www.apklausa.lt/f/neformaliu-grupiu-bei-subkulturu-itaka-paaugliu-ugdymo-procesui-mokykloje-18718 – žiūrėta 2010-05-09).
Drąsiai galima teigti, kad subkultūros daro įtaką paauglių elgsenai, požiūriui į
mokslą, jų bendravimui su aplinkiniais. Kai kurios subkultūros neigiamai veikia
paauglius, tokios kaip emo, skinhedai, satanistai, nes keičia jų mąstymą, jie kopijuoja kitus, nesiformuoja asmeninė jų nuomonė, kūrybiškumas, jie susikuria tam
tikrus elgesio modelius ir visi jais seka. Tai tampa tam tikru maištu prieš visuomenę, tėvus, dingsta jų individualumas, jie nebesutaria patys su savimi.
Mano nuomone, kiekvienam svarbu ieškoti savęs ir nereikia tapti subkultūros
atstovu vien dėl to, kad ta subkultūra madinga, nesuprantant jos idėjų.

xxxx RAJONO xxxx GIMNAZIJA
Išvadose nerašomi informaciniai šaltiniai ir juolab internetiniai adresai.

Tai ne išvada.

DORINIS UGDYMAS
(ETIKA)

Literatūra:
lIETUVOS JAUNIMO SUBKULTŪROS
1. Anketinė apklausa „Neformalių grupių ir subkultūrų įtaka paauglių
ugdymo procesui mokykloje“. //Apklausa.lt. – [žiūrėta 2010-05-14]. Internete
<http://www.apklausa.lt/f/neformaliu-grupiu-bei-subkulturu-itaka-paaugliuugdymo-procesui-mokykloje-18718/answers/new >
2. Breikas.//[žiūrėta 2010-04-16]. Internete
< http://www.straipsniai.lt/breakdance/puslapis/11299>
E. Ramanauskaitė, 2007, Subkultūra: fenomenas ir modernumas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.

Nuorodos į internetinius
puslapius nėra literatūra. Kai
darbe analizuojami spausdinti ir internetiniai informacijos šaltiniai, reikėtų rašyti
„Informaciniai šaltiniai“ ir
atskirti spausdintus šaltinius
nuo nuorodų į internetinius
puslapius.

Mokinys, rengdamas šį darbą daug informacijos apie subkultūras surinkto iš internetinių šaltinių
(ypač www.wikipedia.lt ). Tačiau neįvardyti darbai, kurie etikos mokslo kontekste nagrinėtų šias subkultūras.

XXXX GIMNAZIJOJE

BRANDOS DARBO KŪRĖJAS
xxxx
BRANDOS DARBO VADOVAS
xxxx

Toliau pateiktas mokinio parengtas brandos darbas brandos darbo išbandymo metu.

xxxx
2010 metai
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Įvadas
Subkultūra – kultūros variantas, būdingas tam tikrai grupei žmonių, kurią vienija pasaulėžiūra, pomėgiai, socialinė padėtis, kiti ypatumai. Taip pat subkultūra vadinama žmonių visuma, kuri skiriasi nuo didžiosios kultūros tam
tikrais elgsenos ypatumais, tikėjimu, nuostatomis, pomėgiais. Subkultūros nariai (nešėjai) paprastai atskiria vienas
kitą pagal tam tikrus elgsenos, aprangos požymius, nors subkultūra gali neturėti jokių formalių (kaip draugijos,
klubai, asociacijos) ar neformalių (kaip gatvės gaujos ir pan.) struktūrų. Subkultūra, save priešpastatanti didžiajai
ar oficialiajai kultūrai, vadinama kontrkultūra.
Viena iš problemų, su kuria susiduriame, tai internete skleidžiama medžiaga apie esamas ir naujas
subkultūras, vadinamuosius „neformalus“. Taigi galima iškelti klausimą, ar visą medžiaga, kuri yra pateikiama,
teisinga ir pagrįsta.
Pagrindinis šio darbo tikslas yra ištirti kokios yra populiariausios subkultūros Lietuvoje, tarp xxxx
gimnazijos 8–IV klasių jaunimo. Kaip jaunimas jas vertina.
Darbo tikslo bus siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius:
• Apžvelgti informacijos šaltinius bei informaciją internete ir išsiaiškinti populiariausias subkultūras
Lietuvoje ir požiūrį į jas;
• Atlikti anketinę apklausą tarp xxxx gimnazijos 8–I g klasių, bei II–IV gimnazijos klasių mokinių ir
išsiaiškinti jų požiūrį į vyraujančias subkultūras;

• Parengti populiariausių subkultūrų Lietuvoje bei xxxx gimnazijoje aprašą;
• Išsiaiškinti subkultūrų įtaką jauno žmogaus brandai.
Subkultūros gali formuotis tam tikroje sąveikaujančių žmonių, susietų amžiaus grupės, rasės, tautybės,
klasės, lyties pagrindu, visumoje. Subkultūra gali formuotis natūraliai, kaupiantis kultūriniams skirtumams, kol
skirtumai pasidaro tokie ryškūs, kad subkultūros nariai ima jaustis išskirtiniai. Priešingas variantas – vienas
žmogus ar nedidelė grupė suformuoja tam tikrą elgesio, aprangos, tikėjimų ir kitokių kultūrinių elementų visumą,
kurią pateikia ir išplatina visuomenėje, verbuodamas subkultūros narius. Subkultūrų skiriamieji bruožai gali būti
estetiniai, religiniai, politiniai, seksualiniai ar jų derinys. Subkultūros nariais tampama perimant subkultūros
bruožus iš bendraamžių, tėvų, knygų, televizijos, interneto. Subkultūrai būdingi kultūriniai bruožai padeda jos
nariams atpažinti vienas kitą, išskirti save iš bendrosios kultūros, atskirti nuo kitų subkultūrų, kelti statusą savo
subkultūros viduje. Subkultūros kultūrinė informacija ir vertybės kartais vadinami subkultūriniu kapitalu arba
simboliniu kapitalu. Subkultūra yra didžiosios kultūros dalis, daugiau ar mažiau integruota į ją, nors aiškiai iš
jos išsiskirianti tam tikrais bruožais. O kontrkultūra yra subkultūra, kuri ne tik skiriasi nuo likusios bendrosios
kultūros, bet yra priešinga jai, atvirai ardanti jos vertybes.

Jaunimo subkultūros
Viena iš problemų, su kuria susiduriame internete, tai medžiaga apie esamas ir apie naujai susikūrusias
subkultūras, vadinamuosius „neformalus“. Taigi galima iškelti klausimą, ar visa pateikiama medžiaga yra
teisinga ir pagrįsta. Daugelyje straipsnių mirga tokių teiginių: „Emo pjaustosi venas ir propaguoja mirtį. Vaikinai,
priklausantys emo judėjimui, yra gėjai“, „Gotai sėdi kapinėse, klausosi muzikos ir niokoja antkapius“, „Pankai
siejami su seksualine praktika: sadochizmas ir bondažas“, „Visi skinhedai nacistai“. Tokių pranešimų internete
mirgėte mirga, kartais pradedi galvot, ar šios subkultūros tikrai propaguoja tokią gyvenseną. Perskaičius vien
antraštes susidaro įspūdis, kad subkultūrų atstovai yra iškrypėliai ir nenormalūs, kurie garbina šėtoną. O kur dar
paskalos apie satanizmą, gyvūnų aukojimą ir seksualinį iškrypimą. Kodėl tiek internete, tiek žiniasklaidoje pilna
tokių straipsnių? Paprastai straipsnio autoriai menkai tesistengia pasidomėti apie subkultūrų tikrąsias nuostatas ir
idėjas, tiesiog rašo ir nesukdami sau galvos žerteli skaitytojams šūsnį iš piršto laužtų stereotipų, nė nesigilindami,
logiški jie ar ne. Ir kokią įtaką tai gali turėti jaunajai kartai, kuri nori tapti tam tikros subkultūros dalimi. Net
kyla klausimas, ar autorius, rašantis apie subkultūras, bent pabendrauja su tos subkultūros tikrais atstovais, o
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ne su pozeriais1. Žurnalistas, pabendravęs su pozeriu, tikrai neatskleis tikrų subkultūros idėjų, nuostatų. Taigi
dedant medžiagą apie subkultūras į internetą komerciniais sumetimais, vaikantis skaitytojų populiarumo, imama
piktnaudžiauti jų smalsumu ir taip teršiamas vaikų ir jaunimo protas. Tuo labiau, kad Lietuvoje yra tendencija, tai
jau galima pavadinti netgi tradicija, viską iškreipti ir nepateikti tiesos, o visuomenė, ypač vaikai ir jaunimas, tiki tuo,
ką perskaityto. Propaguojant vieną iš subkultūrų naudos siekiama tik sau, negalvojant, kokie gali būti to padariniai,
kokią grėsmę tokie straipsniai gali sukelti jaunajai kartai, turėti neigiamą įtaką vaikų ir jaunimo psichinei būklei ir
jų tolesniam gyvenimo būdui. Mokslininkai, tvirtindami, kad savižudybės yra užkrečiamos, turi įrodymų, jog jas iš
dalies gali išprovokuoti internetas. Posakis, kad laikraščiu galima užmušti musę ir žmogų, atrodo, nepaseno. Šiuo
atveju galime jį pritaikyti internetui, nes iškreipti subkultūrų aprašymai veikia jaunąją kartą.
Šiais laikais tiek vaikai, tiek jaunimas stengiasi surasti save, suvokti, kas jis yra. Paauglystėje sunku susivokti,
iškyla bendravimo, saviraiškos problemų. Tuo laiku būna sunku, atrodo, kad visas pasaulis nusisukęs nuo tavęs,
niekas tavęs nesupranta. Taigi būtent vienokia ar kitokia subkultūra yra tai, kur jaunas, sutrikęs žmogus ieško
savęs. Prieš tapdamas subkultūros propaguotoju, jos nariu, jos dalimi, jaunas žmogus bando ieškoti informacijos
apie ją, pavyzdžiui, kokiomis nuostatomis vadovaujasi ši subkultūra, koks jos rengimosi stilius ir panašiai. Taigi
asmeniui, norinčiam tapti vadinamuoju „neformalu“, minėta informacija yra prieinama internete, ar ji nepakenks
jam? Dar ir kaip pakenks, nes dažniausiai visą medžiaga semiama iš interneto, o tik paskui propaguojame vienokias
ar kitokias mintis. Jaunimas, pasiskaitęs tokios iškreiptos medžiagos, galima pasakyti, nonsensų2, tikrai pradės
pjaustytis venas, daužys antkapius ir panašiai, nesuprasdamas, kad subkultūra propaguoja visai kitas idėjas,
teorijas. Suklaidinta jaunoji karta ima vadovautis ne tikromis subkultūros idėjomis, bet tomis, kurios pateikiamos
internete, ir tokiu būdu sukelia grėsmę savo sveikatai, gyvybei, aplinkiniams. Visuomenė, pasiskaičiusi tokių
straipsnių, taip pat susidaro neigiamą nuomonę apie esamas subkultūras, pradeda nekęsti jos atstovų, žiūri į juos
su panieka, laiko juos antrarūšiais. Taigi tai yra kaip užburtas ratas, o viskas dėl to, kad viską mėgstama išpūsti ir iš
piršto laužti faktus, ignoruojant realybę. Su tokiais dalykais reikia kovoti ir ieškoti tam tikrų alternatyvų.
Tėvų draudimai šioje situacijoje tikrai niekuo nepadės. Turi būti sukurta įstatyminė bazė, aiškiai reglamentuojanti, kas leidžiama ir kas draudžiama internete. Nes nuo gyvybės iki mirties – maža plonytė linija, kartais vienas, visai nekaltas sakinys gali privesti prie mirties ar bandymo nusižudyti. Bent saugaus interneto srityje jaunimas
turėtų jaustis apsaugotas, be kitų dalykų, kurie kelia grėsmę vaikams ir jaunimui.

Gotai
Atlikusi įvairios literatūros bei šaltinių internete apžvalgą, išsiaiškinau, kad viena iš daugiausia dėmesio
sulaukiančių (galbūt dėl to, kad jie dėmesį patraukia savo aprangos stiliumi) subkultūrų yra gotai. Todėl trumpai
apžvelgsiu šios subkultūros ypatumus.
Judėjimas atsirado 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių sandūroje, Anglijoje. Paprastai jis kildinamas iš pankų. Gotai
atmetė pankų nihilizmą. Iš pradžių jie kartais vadino save pozityviais pankais (positive punks). Kaip ir daugeliu
atvejų, svarbiausią vaidmenį atliko muzika. Judėjimo pradininkais laikoma grupė „Bauhaus“. 9-ojo dešimtmečio
viduryje susiformavo klasikiniu vadinamas gotikinio roko stilius. Pagal įtaką jaunimui šis judėjimas niekada
neprilygo pankams arba metalistams, tačiau gotai nuolatos ieško naujų išraiškos būdų ir dėl to judėjimą galima
laikyti kylančiu (šiuo metu ir Lietuvoje).
Apie gotus trumpai ir paprastai kalbėti sunku, o ir patiems gotams nebūdinga būti paprastiems. Atvirkščiai
– jų sunku nepastebėti. Nors tikrieji gotai tvirtina, kad nemėgsta dėmesio ir drabužių stiliumi nesiekia šokiruoti, jų
apranga kaip magnetas traukia aplinkinių akis. Ne tikslas, bet pasiektas!

1
Pozeris - netikri subkultūros atstovai.
2
(Niekai, nesąmonė) – mąstymo ir pasaulio matymo bei perkūrimo būdas, kai derinami visai nesusiję,
nesuderinami dalykai.
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Gotų išvaizda
Beveik visi gotai rengiasi juodais drabužiais, daugelis jų ryškiai ir įspūdingai nusigrimavę. Vos ne 100% gotų
keičia plaukų spalvą – tradiciškai į juodą.

Istoriniai korsetai, viduramžių ar baroko stiliaus drabužiai, juodi apsiaustai, odiniai lietpalčiai, vėduoklės –
tai klasikiniai gotiško įvaizdžio atributai. Yra gotų, kurie rengiasi ir domisi viena istorine epocha, pvz., Viktorijos
laikais. Yra gotų, kurie vengia tapatintis su savo lytimi, todėl ją maskuoja, stengiasi atrodyti „belyčiai“. Gotai grimuoja veidą balta blyškia spalva. Išvaizdą modeliuoja, kad būtų panašūs į vampyrus ar mirusius, bekraujus žmones. Vyraujančios spalvos – juoda ir raudona.
Gotikinė kultūra pastaraisiais metais taip išplito, kad dabar sunku kalbėti tik apie klasikines gotų šakas kaip
vampyre goth arba mid ages goth. Atsirado daugybė šiuolaikinių gotų šakų. Yra gotų, kurie savo stiliumi priartėja
prie kaubojų išvaizdos, klausosi elektroninės muzikos, dievina šamanišką atributiką, jaučia nostalgiją pankų laikams arba vertina kičą. Daugelis gotikinės kultūros išpažinėjų mūvi džinsus, kadangi kasdienis gyvenimas ir darbas
skatina maskuoti pompastišką įvaizdį.
Gotų vertybės
Didžiausia gotų vertybė – sudvasinta ramybė. Pasaulis, gotų supratimu, yra liūdnas, nykus, tamsus. Pasaulis
valdomas magiškų dėsnių, todėl jiems priešintis yra beprasmiška. Galima tik susitaikyti su tuo, kas vyksta. Tačiau
pasyvus vartojimas gotų yra niekinamas. Gotai meldžiasi menui ir grožiui. Jie aukština ir estetizuoja anapusinį
pasaulį ir mirtį.
Gotų gyvenimo būdas
Gotų subkultūros pagrindas – muzika. Gotų muzika turi itin platų stilių spektrą – tai tradicinis gotikinis
rokas, metalas, neofolkrokas, industrinė muzika, šokių, electro, pop ir ethereal... Kai kas gotikinei subkultūrai
priskiria ir „į viešumą išėjusių tamsuolių“ kaip Marilynas Mansonas muziką. „Depeche Mode“ ir Nikas Keivas yra
didžiai gerbiami gotų atlikėjai.
Mėgstamiausi XX amžiaus pradžios siaubo filmai: „Nosferatu“, „The cabinet of Dr. Caligari“, „Dracula“,
„Countess Dracula“. Mėgstami japonų animaciniai filmai anime.
Gotikinį stilių veikia ir vampyrų estetika. Bene pirmuoju gotikiniu kūriniu laikomas „Bela Lugosi’s Dead“
apie kultinį Drakulos vaidmens atlikėją Belą Lugosį.
Gotų subkultūros tyrinėtojai teigia, kad negalima gotų tapatinti su vampyrais ar jų kultūros ištakų ieškoti
Drakulos kulte.
Ne ką mažiau už vampyrus gotus traukia kapinės. Kapinių vaizdas itin dažnas ant gotikinės muzikos albumų
viršelių.
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Gotai yra linkę į depresiją, tai melancholiškos asmenybės, tačiau reikia atsisakyti stereotipų, kad gotai
nesišypso. Jie juokiasi, bet niekada to nedaro veidmainiškai – todėl ir šypsosi rečiau.
Vieni sako, jog gotika – tai paslaptis, kiti – gyvenimo būdas. Dar vieniems – tai tiesiog įvaizdis. Tačiau aišku
viena – tai subkultūra, vienijanti bendraminčius. Maištaujančius, dievinančius vienatvę ir tamsą, kitaip matančius
ir vertinančius muziką, seksą, linksmybes. Tuos, kurie klausosi niūrios gotiškos muzikos (vieni garsiausių ir
būdingiausių – Nickas Cave‘as, „Depeche Mode“ ir daug kitų), gilinasi į tokio stiliaus literatūrą ir filosofiją.
Šiandien gotų subkultūra yra tokia plati ir įvairi, kad neįmanoma visko sulygiuoti pagal vieną standartą.
Dabar ji „susiskaidžiusi į daugybę porūšių, skirtingų muzikinių ar įvaizdžio išraiškos formų, gotikinė subkultūra
tapo kultūriniu reiškiniu, apie kurį Vakaruose jau yra parašyta daugybė knygų ir net mokslinių disertacijų“.

Pankai
Pankų kultūra pradėjo formuotis JAV apie 1970 m. kaip atsvara tuo metu bepopuliarėjančiam glam rokui
(rokui su popmuzikos elementais). Pagreitį judėjimas įgavo persikėlęs į Didžiąją Britaniją. Išskiriamos dvi punk
judėjimo bangos: pirma – 1976–1985m., antra – po 1985 m.
Pankų ideologija
Pankų ideologijai rūpi individo teisė į laisvę ir mažiau apribotas gyvenimo būdas. Įprastinė pankų etika yra
radikali ir atsisako taikytis prie visuomenės normų.
Pankų politiniai įsitikinimai gali būti įvairūs, tačiau dažniausiai jie apolitiški arba laikosi kairiųjų pažiūrų.
Judėjimui nemažai įtakos turėjo anarchistinė filosofija (Piotro Kropotkino, Phakio Beyo veikalai). Dažnai pankų
įsitikinimai susiję su anarchizmu, antiautoritarizmu, antinacionalizmu (nors yra ir nacionalistų), antimilitarizmu
(pacifizmu), antikapitalizmu, antirasizmu, antiseksizmu, antiheteroseksizmu, ekologija, vegetarizmu, gyvūnų
teisėm.

Pankų gyvenimo būdas
Pankai – labai ramūs, nemėgstantys niekur kišti nosies žmonės. Jie gyvena savo pasaulyje, atsiriboję nuo
visuomenės. Tikri pankai nesirūpina nei mokslais, nei darbais.
Miega klubuose, laiptinėse, miškeliuose. Jiems taip patinka. Bet negalima sakyti, kad visi valkatos – pankai.
Nors pankai dažniausiai yra antirasistai, subkultūroje vyrauja baltieji. Yra pankų elgetų, benamių ir gyvenančių
kitais visuomenėje nepopuliariais būdais. Pankų subkultūroje gana paplitęs lengvųjų narkotikų vartojimas.
Pankų muzika
Pankų muzika, vadinama pankroku, yra pats svarbiausias punk kultūros bruožas. Dažniausiai tai specifinė
roko muzikos rūšis, nors kartais įtraukiami ir kitų muzikos stilių elementai. Dažnai pankrokas jungia nesudėtingas
aranžuotes ir šokiruojančius tekstus, kurie deklaruoja pankų vertybes. Pankrokas dažniausiai atliekamas grupių,
požiūris į solo atlikėjus yra neigiamas. Žymiausia grupė „Sex Pistols“, priskiriama antrajai judėjimo bangai.
Vaizduojamasis pankų menas
Pankų menas – tai albumų viršeliai, koncertų skrajutės. Dažnai pankų menas tiesiogiai susijęs su politiniais
klausimais, pvz., socialinė nelygybė. Naudojami šokiruojantys įvaizdžiai, kurie žiūrovams sukelia įvairius
išgyvenimus. Pankų menas atliko svarbų vaidmenį trafaretų mene, kurio pradininkas buvo Crassas.
Dažnai pankų mene naudojami koliažai (Crass, Jamie The Stuckism judėjimas), karikatūros, komiksai.
Pankų vertybės
Būti panku reiškia, kad tau viskas „dzin“ – į nieką per daug nekreipi dėmesio, dėl nieko per daug nesijaudini.
Taigi kažkokių pankiškų vertybių lyg ir nėra, nes pankams visos vertybės ir nevertybės nieko nereiškia.

Forsai

Pankų išvaizda
Tradicinės pankų šukuosenos – „ragai“ ir „skiauterė“. „Ragai“ – tai į viršų sustatyti plaukai. Skiauteres pankai
pasidaro dalį galvos išsiskusdami, o likusius plaukus sustatydami, kaip ir „ragus“. Skiauterių būna pačių įvairiausių
formų ir spalvų.
Kitas svarbus pankų išvaizdos elementas – auskarai. Auskarus pankai veriasi visame kūne. Jie mėgsta ir
kitokius provokuojančius papuošalus, pvz., spygliuotus antkaklius ir apyrankes.

Forsų istorija
Forsai (gezai) – sportinio stiliaus jaunuoliai, paplitę didžioje dalyje Lietuvos miestų. Pagrindiniai miestai –
Kaunas ir Panevėžys. Forsas (gezas) žodis atkeliavo iš anglų kalbos (force – jėga). Amžius labai įvairus, svyruoja nuo
12 iki 30 metų. Tai lyg sovietinio režimo padarinys. Kai Lietuva nebuvo nepriklausoma, forsai, tuomet „marozai“
buvo pagrindinė vyraujanti subkultūra. Forsai (gezai) turi du pagrindinius porūšius: tai marozai ir grynieji forsai.
Forsų švaizda
Forsai ir marozai rengiasi labai panašiai –dažniausiai sportiniu stiliumi. Treningai – mums visiems žinomų
firmų. Sportiniai bateliai taip pat šių firmų ir pan. Šukuosenų nebūna, nes nėra iš ko jas daryti. Plaukai kerpami
trumpai arba skutami. Forsą labai nesunku atskirti iš kitų subkultūrų. Išskirtinis bruožas – jis eina per dvi gatvės
plyteles išskėtęs rankas, kad visi matytų, koks jo „rėmas“ ir koks jis stiprus.

Pankų aprangoje vyrauja juoda spalva, bet mėgstamos ir kitokios, pvz., raudona. Pankų batai – „kerzai“.
Dažnai vilki siaurus cigaretės formos džinsus, marškinėlius su provokuojančiom aplikacijom, odinius švarkus ar
striukes (dekoruotus grupių logotipais ir ženkliukais), sportbačius, riedlentininkų ar kareiviškus batus.
Pankų mada įvairius daiktus pritaiko estetinėms reikmėms: drabužiai susegami žiogeliais, aprašinėjami
žymekliais ar kitokiais dažais, juodas šiukšlių maišas gali tapti suknele ar sijonu.
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Lyčių įvairovė forsų subkultūroje

EMO vertybės

Forsai kaip subkultūra tinkama tiek moteriškosios, tiek vyriškosios lyties žmonėms. Merginos vadinamos
fyfomis, vaikinai forsais. Beveik visa išvaizda ir kultūra sieja abi lytis. Jų stilių pavadinimai taip pat priklauso nuo
pakraipų. Fyfos dažniausiai didelę laiko dalį praleidžia su forsais. Joms patinka, kaip jie leidžia laisvalaikį, todėl
dažniausiai derinasi prie vaikinų. Domisi automobiliais ir tuo, kuo domisi ir užsiiminėja forsai vaikinai.
Fyfą atskirti lengva. Dažniausiai rengiasi sportiniu stiliumi, eidama į viešesnes vietas, kiek kitaip: aukštakulniai
bateliai, trumpas sijonėlis, koks nors viršutinis gražus drabužėlis. Plaukai dažniausiai nubalinti peroksidu, pina
kasą, bet vaikšto ir palaidais plaukais, na ir prie viso šito trūksta tik auskarų. Auskarai dažniausiai dideli ir apskriti.
Vidinė forsų kultūra
Štai šiuo kriterijumi forsai nusileidžia visoms subkultūroms, jų vidinė kultūra menka. Išsilavinimas labai
retai kada yra didesnis negu profesinės mokyklos lygio. Universitete forsų pasitaiko, bet retokai. Gėriu jie mažai
„spinduliuoja“, labai slopina savo vidinę kultūrą įvairiais keiksmais ir spjaudymusi aplink save.
Viena iš pagrindinių forsų vidinės kultūros vertybių yra treniravimasis „kačialkėse“3. Šią dažnai forsų
lankomą vietą galima priskirti ir prie laisvalaikio praleidimo. Taip pat vienas iš esminių forso bruožų – vartoti
alkoholį ir kuo daugiau jo „pakelti“. Forsai nevengia ir narkotikų, tokių kaip žolė, amfetaminas ir pan.
Kaip visuomenė vertina forsus
Jų gyvenimo būdas visuomenei yra visiškai nesuprantamas, tiesiog gyvuliškas instinktas, kuris juos valdo.
Bandydami įrodyti savo šaunumą, forsai demonstruoja ne protą, o fizinę jėgą, dažnai pasitelkdami kitus tokio paties
požiūrio ir gyvenimo būdo draugus. Jie gali kabinėtis prie žmonių ne tik dėl nepatikusios išvaizdos, bet ir dėl to, kad
ne taip į juos pažiūrėjo, neatsakė į klausimą ar nedavė cigaretės. Turbūt forsai neišnyks niekada...

Naujoji subkultūra formuoja paauglio atsiskyrėlio, atstumtojo įvaizdį. Jiems būdinga depresija, polinkis į
saviizoliaciją, liūdesį ir savęs menkinimą. Labai svarbi gyvenimo dalis – muzika, o ypač jų mėgstamos grupės.
Dainų žodžiai yra cituojami visur ir visada. Būdami itin emocionalios asmenybės, emo taip pat kuria eiles, dainas,
prozą – dažniausiai apie liūdesį, vienatvę, skausmą, meilę ir visuomenės bukumą.

Tektonikai
Tai viena iš naujausių jaunimo subkultūros grupių, (jos sekėjų yra ir tarp xxxx gimnazijos 8–9 klasių
mokinių). Juos vienija ne tik apranga, bet ir specifinis šokis. Tektonistai šoka pagal trankią electro stiliaus muziką
nuolat sukdami rankas aplink galvą. Jie nėra agresyvūs – tiesiog mėgsta rinktis į grupes ir demonstruoti šokį.
Tektonikas yra vienas iš naujai sukurtų šokių. Jis „gimė“ viename Prancūzijos klube, pavadinimu „Metrapolis“,
ir iki šiol yra labai populiarus.
Lietuvoje tektoniko sostinė yra Vilnius. Ten dažniausiai gali kur nors aikštėse pamatyti šokančius tektonistus.
xxxx gimnazijoje šios subkultūros sekėjų daugiausia yra tarp aštuntos klasės berniukų. Per pertraukas
dažnai galima pamatyti šiuos vaikinus po vieną ar poromis šokant, derinant bendrus šokio judesius. Šalia, žinoma,
visuomet gausus stebėtojų būrys.
Išvaizda
Vilki klubinio stiliaus drabužius, siaurėjančius džinsus, spalvotus sportinius batelius.

EMO
Emo – tai punk / hardcore muzikos substilius, išpopuliarėjęs ir dabartinę formą įgavęs devintojo dešimtmečio
viduryje. Emo dar vadinamas emociniu, jausminguoju hardcore’u. Ši jaunimo srovė prasidėjo JAV, turi savo stilių
ir „pripažįstamas“ muzikos grupes.
EMO išvaizda
Klasikinis „emo“ nešioja „inkariukus“, mūvi cigaretės formos džinsus, gausiai apveda akis juodais dažais.
Daug aprangos detalių su kaukolėmis. Svarbi stiliaus dalis – šukuosena. Kirpčiai ant šono, dengiantys veidą,
plaukai iškarpyti, dažnai iš nugaros pašiaušti. Populiariausia plaukus dažyti juodai, tačiau tai nėra būtina. Tarp
„emo“ merginų madinga į plaukus įsisegti kaspinėlius.

Svarbiausia emo stiliaus dalis – šukuosena.

3

Breikeriai
Breikas arba breikdansas – šokis, kilęs JAV apie 1970 metus. Lietuvoje pasirodė apie 1986 m.
Breiko istorija. –Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje juodųjų Amerikos gyventojų muziką valdė „šėtonas“, vardu
JAMESAS BROWNAS. Jo koncertai išsiskyrė originaliu virtuoziškumu, vokalų žaismu bei šokėjų išdarinėjamais
triukais scenoje. Visa tai primindavo chaotišką bėgiojimą, suderintą su beprotiškais rankų mostais. Publika buvo
sužavėta ta naujove, dalis jaunųjų gerbėjų pradėjo kopijuoti šokėjus, kartu atrasdama kažką naujo ir savito. Tai
nebuvo tas šokis, kurį mes įpratę matyti, kuriuo žavimės – tai buvo jo šaknys, jo pradžių pradžia. Jauni žmonės šoko
šokį, kuriam negalėjo sugalvoti pavadinimo. Tačiau vieną kartą DJ KOOLAS HERCAS, vesdamas savo vakarėlį,
sušuko: „B-boys, are you ready?“ Šis pavadinimas išliko iki šių dienų...

Svetimybė - reiškianti, kūno treniravimą auginant raumenis arba mažinant svorį.
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Šios subkultūros nariai savo laisvalaikį leidžia aktyviai, o šokis reikalauja daug fizinio darbo bei ištvermės.
Daugeliui bandžiusių šokti tiesiog nepakako valios, kantrybės ir užsispyrimo. Kaip žinome, šiuolaikinis jaunimas
daugiau linkęs į pasyvų gyvenimo būdą, mėgsta leisti laiką prie kompiuterio ar televizoriaus.

Anketinės apklausos analizė

Turėdami savo šokio pavadinimą, tuometiniai paaugliai šį šokį vis tobulino. Taigi, daugelyje Niujorko parkų
ir DJ klubų vyko atviri renginiai – JAM’ai. Juose skambėjo hip-hopas, o breikeriai išdarinėjo neįtikimas figūras.
Renginiuose tapo madinga rengti kovas, kuriose rungėsi grupės, panašios į „ROCKSTEADY CREW“ ir „NEW YORK
CITY BREAKERS“. Abi šias grupes galima išvysti viename labiausiai „nusipelniusių“ filmų apie breiką – „BEAT
STREET“. Iškilo nauji veidai, nauji stiliai, atsirado naujos drabužių mados, plačiai suvarstomi „Adidas“, gobtuvai,
per dideli akiniai, ir visa tai išliko iki šių dienų.

Norėdama išsiaiškinti, kokios xxxx gimnazijoje vyrauja subkultūros, vykdžiau anketinę apklausą. Paruošiau
dvi anketas. Viena buvo skirta 8–9klasių mokiniams, o kita – II–IV gimnazijos klasių mokiniams. Anketą sudarė
vienuolika klausimų. Iš viso apklausta 180 respondentų. Anketinėje apklausoje aktyvesnės buvo merginos, jos
sklandžiau atsakė į klausimus, buvo atviresnės.
Į klausimą, apie kokias subkultūras esate girdėję, aštuntų–devintų klasių mokiniai dažniausiai minėjo
reperius, pankus, metalistus, baikerius bei tektonikus. Tarp III–IV gimnazijos klasių mokinių populiariausios gotų,
metalistų, pankų, baikerių, reperių, emo bei breikerių subkultūros. Taip pat jie išskyrė forsų bei fyfų subkultūras.

xxxx gimnazijos breikeriai (interviu)
Aktyviausiai veikianti bei didelį sekėjų būrį turinti xxxx gimnazijoje yra breikerių subkultūra. Apie savo
veiklą ir gyvenimą pasakoja šios grupės nariai.
Kas ir kada įkūrė (breiko šokėjų) grupę xxxx gimnazijoje?
„Breiko subkultūra bei pačiu šokiu domiuosi jau senai, – sako šios šokių grupės įkūrėjas xxxx, – tiesiog
norėjau suburti bendraminčius ir šokiui prijaučiančius jaunuolius į vieną grupę, pasidalinti su kitais, kas man
įdomu, svarbu, ką moku. Taip ir „gimė“ mūsų šokėjų grupė, kuri bėgant laikui vis po truputį auga.“
Kaip vadinasi jūsų grupė, ką šis pavadinimas reiškia?
Pasakoja aktyvus grupės narys, xxxx gimnazijos III g klasės mokinys xxxx: „Grupė vadinasi „xxxx“.
Pavadinimas reiškia, kad mes viena komanda, viena siela. Mintis taip pavadinti grupę šovė prieš renginį, pirmąjį
savo pasirodymą.“

Jaunieji grupės šokėjai
Papasakokite apie grupės gyvenimą.
„Mūsų grupė gyvuoja jau antrus metus. Grupę sudaro dešimt narių. Mūsų grupė „xxxx“ dalyvauja
gimnazijos, miestelio bei šalies renginiuose. Važinėjame po Lietuvą rodydami savo šokius, atstovaujame savo
rajonui. Pasirodymus rengiame aplinkiniuose miesteliuose. Esame žinomi Lietuvoje tarp breikerių ir breiko šokiui
prijaučiančio jaunimo“, – teigė grupės nariai xxxx ir xxxx.
xxxx gimnazijos jaunimas mėgsta šios grupės pasirodymus, bet aktyvių grupės narių yra tik 10. Kyla retorinis
klausimas, kodėl tiek mažai?
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Apklausus mokinius, kaip jie vertina subkultūrų egzistavimą, 95% 8–9 klasių mokinių atsakė, kad teigiamai,
kad tai vienas iš saviraiškos būdų, ir tik 5% respondentų vertino neigiamai, o 80% II–IV klasių gimnazistų į tai
žvelgia neutraliai, teigiamai vertino 15%, neigiamai – 5% respondentų.
Į klausimą, iš kokių šaltinių gaunate informacijos apie subkultūras, 8–9 ir II–IV klasių respondentai atsakė,
jog daugiausia informacijos gauna iš televizijos, interneto, žiniasklaidos, gimnazijoje vedamų klasės valandėlių,
draugų, kurie prijaučia kokiai nors subkultūrai.
Į klausimą, kaip manote, ar priklausymas subkultūrai paauglius veikia neigiamai, 8–9 klasių mokiniai
atsakė, kad taip, neigiamai. Tačiau labai gaila, kad nė vienas respondentas nesugebėjo ar tiesiog nenorėjo įvardyti,
kaip tai pasireiškia.
II–IV gimnazistinių klasių mokiniai taip pat atsakė, kad tai paauglius veikia neigiamai, nes jie skiria mažai
dėmesio mokslams, nepaklūsta nustatytai visuomenės tvarkai, bendrai kultūrai, kuria savo taisykles, kai kurie
netgi žaloja save.
Buvo įdomu sužinoti mokinių nuomonę apie tai, kaip tėvai turėtų elgtis, jei jų vaikas priklauso kokiai nors
subkultūrai? 8–9 ir II–IV klasių mokiniai vieningai atsakė, kad pirmiausia tėvai turėtų pasikalbėti su savo vaiku,
išsiaiškinti, kokia tai subkultūra, apgalvoti visus „už“ ir „prieš“, ir jei tai neigiama grupė, argumentuotai atkalbėti
vaiką nuo tokio pasirinkimo.
Į klausimą, ką manote apie žmones, priklausančius kokiai nors subkultūrai, išsiskiriančius iš minios, 8–9
klasių mokiniai atsakė, kad jie taip elgiasi, nes jiems trūksta dėmesio, kad pasaulyje turi būti įvairių žmonių, kad tai
yra jų pasirinkimas. II–IV klasių gimnazistai atsakė, kad tokį pasirinkimą jie priima iš kvailumo, dėmesio stokos
šeimoje, nesugebėjimo rasti kitokio saviraiškos būdo, noro bet kokia kaina ir priemonėmis atkreipti aplinkinių
dėmesį į save. Tačiau tai buvo kalbama daugiau apie tokias subkultūras, kurios turi visuomenėje suformuotą
neigiamą požiūrį į save, kaip emo, forsai, pankai.
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Labiausiai patinkanti subkultūra

Labiausiai nepatinkanti subkultūra

IŠVADOS
Darbo tikslas pasiektas. Remiantis iškeltais darbo uždaviniais populiariausios subkultūros Lietuvoje tarp
paauglių yra gotų, pankų, forsų bei emo. Didžioji jų dalis yra 16–18 metų jaunimas.
Paauglystėje sunku susivokti, iškyla bendravimo, saviraiškos problemų. Tuo laiku atrodo, kad visas pasaulis
nusiteikęs prieš tave, niekas tavęs nesupranta. Taigi būtent vienokia ar kitokia subkultūra yra tai, kur jaunas, sutrikęs
žmogus ieško savęs. Prieš tapdamas subkultūros propaguotoju, jos nariu, jaunas žmogus bando ieškoti informacijos
apie ją. Pagrindiniu informacijos šaltiniu tampa internetas. Tačiau informacija internete nėra patikima, dažniausiai
ji iškreipta ir „persūdyta“. Suklaidintas jaunas žmogus pradeda vadovautis ne tikromis subkultūros idėjomis, bet
tomis, kurios pateikiamos internete, ir tokiu būdu sukelia grėsmę savo sveikatai, gyvybei, aplinkiniams.
xxxx gimnazijoje vyrauja tektonikų bei breikerių subkultūros. Joms priklauso 7–III gimnazijos klasių
mokiniai. Mano nuomone, xxxx gimnazijos mokiniai turi gana gerą suvokimą apie Lietuvoje esančias jaunimo
subkultūras bei geba skirti teigiamus ir neigiamus šių grupių veiksmus. Pakankamai aiškiai nurodė subkultūras,
kurios nėra pavojingos jaunam žmogui, t. y. neformuoja iškreipto moralės bei kultūros suvokimo, nekiršina
visuomenės. Nurodė ir tokias kaip emo, pankai, forsai, kurios, jų nuomone, nėra priimtinos. Tačiau labai aiškiai
buvo juntama išankstinė nuostata vienos ar kitos subkultūros atžvilgiu. Kaip ir minėjau anksčiau, tam didelės
įtakos turi internetas bei žiniasklaida.
Labiausiai subkultūros paplitusios didžiuosiuose šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
Visos naujovės, mados tendencijos greičiau pasiekia didžiuosius Lietuvos miestus ir tik daug vėliau mažuosius
provincijos miestelius. Subkultūros, įsitvirtinusios sostinėje, gerokai skiriasi nuo analogų kitose šalyse (atlikta
apklausa „Neformalių grupių bei subkultūrų įtaka paauglių ugdymo procesui mokykloje“, http://www.apklausa.
lt/f/neformaliu-grupiu-bei-subkulturu-itaka-paaugliu-ugdymo-procesui-mokykloje-18718 – žiūrėta 2010-05-09).
Drąsiai galima teigti, kad subkultūros daro įtaką paauglių elgsenai, požiūriui į mokslą, jų bendravimui su
aplinkiniais. Kai kurios subkultūros neigiamai veikia paauglius, tokios kaip emo, skinhedai, satanistai, nes keičia
jų mąstymą, jie kopijuoja kitus, nesiformuoja asmeninė jų nuomonė, kūrybiškumas, jie susikuria tam tikrus
elgesio modelius ir visi jais seka. Tai tampa tam tikru maištu prieš visuomenę, tėvus, dingsta jų individualumas, jie
nebesutaria patys su savimi.
Mano nuomone, kiekvienam svarbu ieškoti savęs ir nereikia tapti subkultūros atstovu vien dėl to, kad ta
subkultūra madinga, nesuprantant jos idėjų.

Labiausiai patinkanti subkultūra tarp 8–9 ir II–IV klasių buvo reperiai, nes jie mažiausiai nuklydę nuo
realybės. Taip pat baikeriai – dėl galingų motociklų ir greičio.
Labiausiai nepatinkanti 8–9 klasių mokiniams subkultūra – emo ir satanistai, nes jų mąstymas visiškai
kitoks nei kitų subkultūrų, o tarp II–IV gimnazistinių klasių – gotai, emo, satanistai, skinhedai.
Mano nuomone, xxxx gimnazijos mokiniai turi gana gerą suvokimą apie Lietuvoje esančias jaunimo
subkultūras ir geba skirti teigiamus ir neigiamus šių grupių veiksmus. Pakankamai aiškiai nurodė subkultūras,
kurios nėra pavojingos jaunam žmogui, t. y. neformuoja iškreipto moralės bei kultūros suvokimo, nekiršina
visuomenės. Aiškiai nurodė ir tokias kaip emo, pankai, forsai, kurios, jų nuomone, nėra priimtinos, ir į jų gretas
geriau neįsilieti. Tačiau labai aiškiai buvo juntama išankstinė nuostata vienos ar kitos subkultūros atžvilgiu.
Kaip ir minėjau anksčiau, tam didelės įtakos turi internetas bei žiniasklaida.
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Priedai

1 priedas. Anketa skirta 8–I g klasių mokiniams
Aš, xxxx gimnazijos III bg klasės mokinė, xxxx rašau brandos darbą tema „Lietuvos jaunimo subkultūros
xxxx gimnazijoje“. Prašau jūsų atsakyti į toliau pateiktus klausimus. Ačiū už nuoširdų bendradarbiavimą.
1. Kokioje klasėje mokotės?
a)
I gimnazijos klasėje
b)
II gimnazijos klasėje
c)
III gimnazijos klasėje
d)
IV gimnazijos klasėje
2. Jūsų lytis.
a)
Vyras
b)
Moteris
3.
Apie kokias subkultūras esate girdėję?
a)
Gotai

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

4.

5.
6.

Satanistai
Metalistai
Reperiai
Pankai
Baikeriai
Skinhedai
Emo
Jei žinote daugiau subkultūrų, parašykite.
Kaip vertinate subkultūrų egzistavimą?
a)
Teigiamai
b)
Neigiamai
c)
Neutraliai
d)
Parašykite savo nuomonę
Iš kokių šaltinių gaunate informacijos apie subkultūras?
Ar priklausote kokiai nors subkultūrai?
a)
Taip
b)
Ne

7. Kaip manote, ar priklausymas subkultūrai paauglius veikia neigiamai? Kodėl?
8. Kaip tėvai turėtų elgtis, jei jų vaikas priklauso kuriai nors subkultūrai? Kodėl taip manote?
9. Ką manote apie žmones, priklausančius kokiai nors subkultūrai, išsiskiriančius iš minios?
10. Kokia subkultūra jums labiausiai patinka? Kodėl?
11. Kokia subkultūra jums labiausiai nepatinka? Kodėl?
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2 priedas. Anketa, skirta II–IV g klasių mokiniams
Aš, xxxx gimnazijos III bg klasės mokinė, xxxx rašau brandos darbą tema „Lietuvos jaunimo subkultūros
xxxx gimnazijoje“. Prašau jūsų atsakyti į toliau pateiktus klausimus. Ačiū už nuoširdų bendradarbiavimą.
1. Kokioje klasėje mokotės?
2. Jūsų lytis.
a) Vaikinas
b) Mergina
3. Apie kokias subkultūras esate girdėję?
a)
Gotai
b)
Satanistai
c)
Metalistai
d)
Reperiai
e)
Pankai
f)
Baikeriai
g)
Skinhedai
h)
Emo
Jei žinote daugiau subkultūrų, parašykite.
4. Kaip vertinate subkultūrų egzistavimą?
e)
Teigiamai
f)
Neigiamai
g)
Neutraliai
h)
Parašykite savo nuomonę
5. Iš kokių šaltinių gaunate informacijos apie subkultūras?
6. Ar priklausote kokiai nors subkultūrai?
c)
Taip
d)
Ne
1. Kaip manote, ar priklausymas subkultūrai mokinius veikia neigiamai? Kodėl?
2. Kaip tėvai turėtų elgtis, jei jų vaikas priklauso kuriai nors subkultūrai? Kodėl taip manote?
3. Ką manote apie žmones, priklausančius kokiai nors subkultūrai, išsiskiriančius iš minios?
4. Kokia subkultūra jums labiausiai patinka? Kodėl?
5. Kokia subkultūra jums labiausiai nepatinka? Kodėl?
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1.2. Lietuvių kalba
Tema „Vertybių sistema nepriklausomybės laikotarpio lietuvių moterų stambiojoje prozoje“.
Atlikto brandos darbo pavyzdys ir komentarai (žr. 23 lentelę).
23 lentelė

Brandos darbo įvadas, išvados
TURINYS
Įvadas
1. Meilė
1.1. Vyro ir moters meilė arba meilė šeimoje
1.2. Meilė Dievui
1.3. Meilė augintiniui
2. Laisvė
2.1. Savęs pažinimas bei tobulinimas
2.2. Tolerancija
2.3. Pinigai ir kitos materialinės vertybės.
Išvados
Literatūros sąrašas
ĮVADAS
Kartu su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimu savo veiklą pradėjo
nauja literatų karta. Tačiau XX amžiaus pabaigoje ir XXI amžiuje
moterų rašytojų žodis tapo tvirtesnis, jų kūryba turi vis didesnę paklausą ir ja domisi gerokai daugiau skaitytojų.
Būtent Nepriklausomybės laikotarpiu buvo ypač susidomėta moterų literatūra. Tad kokios temos aktualios moterims rašytojoms? Būtent tai ir yra šio darbo objektas. Ką ypatinga
moterys sukūrė, kad tokiu svarbiu mūsų šaliai laiku jos sugebėjo
būti pastebėtos ir pagerbtos? Šio brandos darbo tikslas – ištirti
moderniosios moterų literatūros turinį, parodyti, kokios
vertybės joje atskleidžiamos, bei parodyti skirtingą rašytojų požiūrį į tuos pačius dalykus.
Nagrinėjant šią temą labai svarbu žinoti pačių autorių biografijas,
pamėgtas temas, rašymo stilių. Taip pat svarbu orientuotis visuotinėje literatūroje, reikia mokėti analizuoti ir interpretuoti kūrinius,
mokėti palyginti autorių požiūrį į tuos pačius klausimus. Didelę
svarbą turi ir visuotinės istorijos pažinimas. Svarbu suprasti, ką
Lietuvai reiškė atgauti Nepriklausomybę ir kaip tai paveikė literatūrą. Istorija nėra vienintelis mokslas, kuris gali padėti
rašant šį darbą. Nereikėtų palikti nuošalyje filosofijos bei
psichologijos pagrindų.
1. MEILĖ
Meilės tema dvidešimt pirmo amžiaus stambiojoje moterų prozoje yra pati populiariausia bei reikšmingiausia. Kiekviena
iš rašytojų vaizduoja meilę savaip ir vis kitokią, aprašo skirtingas
situacijas, kuriose atsispindi autorių požiūris į meilę kaip vertybę.

Komentarai
Turinys tik iš dalies atspindi darbo esmę,
nes darbe nagrinėjama lietuvių moterų
stambioji proza, tačiau iš temų ir potemių
pavadinimų spręsti apie tai negalime.
Skyrių ir poskyrių pavadinimai netiksliai
atspindi toliau pateikiamą teksto turinį.
Pavyzdžiui, šiuo atveju temos „Meilė“ ir potemės „Vyro ir moters meilė arba meilė šeimoje“ suformuluotos pernelyg abstrakčiai.

Teigiama yra tai, kad darbo įvade formuluojamas probleminis klausimas ir toliau,
remiantis probleminiu klausimu, išskirtas
darbo objektas, nors atskiru teiginiu įvardytas painiai: „Būtent tai ir yra šio darbo
objektas.“ Galima tik spėti, kad tyrimo
objektas – „temos, aktualios moterims rašytojoms“.
Tačiau kyla abejonių dėl taip įvardyto darbo
objekto, nes toks spėjimas nekoreliuoja su
darbo tema: „Vertybių sistema nepriklausomybės laikotarpio lietuvių moterų stambiojoje prozoje“.
Suformuluotame darbo tiksle objektas tarytum jau nebe „temos, aktualios moterims
rašytojoms“, bet „moderniosios moterų literatūros turinys“. Tačiau ir toks spėjimas
su darbo tema „Vertybių sistema nepriklausomybės laikotarpio lietuvių moterų stambiojoje prozoje“, susijęs tik iš dalies.
Praplečiamas ir tyrimo objektas: numatoma tyrinėti, „kokios vertybės atskleidžiamos“ moderniosios moterų literatūros
turinyje, bei „parodyti skirtingą rašytojų
požiūrį į tuos pačius dalykus“. Čia tyrimo
objektas dar labiau išskaidomas, detalizuo-
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Dauguma šiuolaikinių kūrėjų bando sudominti pigiais romanais,
kur meilė tėra aistra ir nieko daugiau, tačiau lietuvių rašytojos šį
jausmą moka aprašyti visiškai kitaip ir tokiu būdu šokiruoti skaitytojus bei leisti jiems pajusti katarsį...
Meilė nebėra tokia ideali kaip romantizmo ar viduramžių laikais.
Dabar autorės nebevengia parodyti pasauliui kliūčių, kurios laukia
pasinėrus į šį jausmą, kokios pasekmės gali tykoti įsimylėjėlių. Meilė dabar tėra jausmas, gebantis suteikti daug malonumų, kurie eina
koja kojon su kančiomis, netektimis. Ji yra neatskiriama buitinio
gyvenimo dalis, XXI amžiaus žmogus negali egzistuoti be meilės.
1.1. VYRO IR MOTERS MEILĖ ARBA
MEILĖ ŠEIMOJE
Meilės, saistančios vyrą ir moterį, tema yra pati populiariausia visų laikų literatūroje. Kadangi tikra šeima negali egzistuoti be meilės, todėl, netgi vaizduojant šeimos gyvenimą, meilė
yra būtina gyvenimiškos kasdienybės dalis... Šių laikų kultūra yra
pernelyg populiarizuota, todėl ir meilė, anot visų visuomenės informavimo priemonių, yra tik aistra, besąlygiškai užvaldanti du žmones, tačiau literatūra negyvena pagal popkultūros kanonus, kad
galėtų šitaip klaidinti visuomenę...
Apie tai, kad meilė nėra vien tik aistra, romanuose rašo rašytoja
Jurga Ivanauskaitė. Ši autorė sugeba šokiruoti bei atrasti visiškai
naujus dalykus smulkmenose ir įdomiai rašyti jau, atrodo, seniai
išsemtomis temomis... Būtent tokia meilė yra pavaizduota viename
iš populiariausių jos romanų „Miegančių drugelių tvirtovė“...
Kitaip nei Jurga Ivanauskaitė meilę vaizduoja Laura Sintija Černiauskaitė. Jos kūrinyje vyro ir moters meilė yra lyg priklausomybė...
Dar vienas pavyzdys yra Vandos Juknaitės kūrinys „Stiklo šalis“.
Šiame kūrinyje vyrauja meilės šeimoje tema...
Taigi galima teigti, kad meilės vaizdavimas šiuolaikinėje moterų stambiojoje prozoje yra įvairialypis... Rašytojos kalba apie meilę
kaip apie didžiausią turtą, kuris nėra duotas kiekvienam, o tik tam
žmogui, kuris pats atveria jai duris ir yra pasiruošęs ją geriau pažinti.
IŠVADOS
Šiuolaikinė stambioji moterų rašytojų kūryba apima svarbiausias
visų laikų vertybes, tik egzistuoja vienas didžiulis skirtumas: rašytojos į jas pristato visiškai naują požiūrį. Jos bando į viską pažvelgti
naujai, įrodyti žmonėms, kad būti nereiškia tik gyventi.
Meilė šių rašytojų romanuose ir apysakose gali turėti daug skirtingų veidų, ji gali sukelti skirtingus potyrius, keisti žmonių likimus ir
priversti norėti gyventi. Tie skirtingi meilės veidai – meilė šeimoje,
meilė Dievui ar augintiniui – parodo, kad nuo šiol žmonės nebeapsiriboja paprastais dalykais, kad jausmų pasaulyje nebeegzistuoja
jokios kliūtys.
Laisvė – tai gyvenimo būdas, kadangi Nepriklausomybė Lietuvai
yra svarbiausias turtas, todėl ir patys valstybės gyventojai pagaliau
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jamas. Tokią detalizaciją tikslingiau būtų
atskleisti per tyrimo uždavinius.
Įvade stinga „vertybių sistemos“ sampratos
paaiškinimo , paaiškinimo, kaip skirstoma
„nepriklausomybės laikotarpio lietuvių moterų stambioji proza“, bei pagrindimo, kodėl būtent šių keturių lietuvių moterų rašytojų romanai analizuojami darbe.
Potemių pavadinimai turi tiksliai atspindėti
poskyryje pateikiamą teksto turinį.
Teigiama darbe yra tai, kad skyriaus pabaigoje apibendrinama: „Taigi galima teigti,
kad meilės vaizdavimas šiuolaikinėje moterų stambiojoje prozoje yra įvairialypis...“
Nors darbas įvertintas 9 balais, pastebima
rimtų tyrimo objekto, formulavimo klaidų,
pasigendama tyrimo uždavinių, aiškesnės
įvado struktūros, temų, potemių pavadinimų ir darbo turinio dermės.
Darbo išvados suformuluotos, tačiau pasirinkta tema „Vertybių sistema nepriklausomybės laikotarpio lietuvių moterų stambiojoje prozoje“ yra atskleista tik iš dalies, nes
pasigendama vertybių sistemos aiškinimo
apskritai. Apie išvadų korektiškumą galima
spręsti tik pagal pateikto turinio temas (kurios, kaip minėta anksčiau, su darbo turiniu
dera tik iš dalies), nes koreliacijos su darbo
uždaviniais patikrinti neįmanoma: uždaviniai tiesiog nesuformuluoti.
Kartais darbe pasigendama logiško argumentavimo: „Tie skirtingi meilės veidai
– meilė šeimoje, meilė Dievui ar augintiniui – parodo, kad nuo šiol žmonės nebeapsiriboja paprastais dalykais, kad jausmų
pasaulyje nebeegzistuoja jokios kliūtys...“
arba „Moterys rašytojos dovanoja mums
požiūrį į šiuolaikinį pasaulį, skiepydamos
pagrindines gyvenimo vertybes, kurių mes
dažnai nesuvokiame ir nebranginame...“

pradėjo ją vertinti. Kūrinių autorės pateikė savo požiūrį į laisvę, padėdamos skaitytojams suvokti tikrąją laisvės reikšmę.
O visos kitos vertybės, apie kurias rašoma šiame darbe, palyginus
su paminėtomis, yra menkai aprašomos ir jų vertė yra mažesnė,
bet tik iš pirmo žvilgsnio, nes mūsų gyvenime nėra nieko nereikšmingo.
Taigi XXI amžiaus literatūra yra tikra dovana žmonijai. Moterys rašytojos dovanoja mums požiūrį į šiuolaikinį pasaulį, skiepydamos
pagrindines gyvenimo vertybes, kurių mes dažnai nesuvokiame ir
nebranginame.
Literatūros sąrašas
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menų, o ne teikti tik apibendrintas prielaidas: „...O visos kitos vertybės, apie kurias
rašoma šiame darbe, palyginus su paminėtomis, yra menkai aprašomos ir jų vertė
yra mažesnė, bet tik iš pirmo žvilgsnio, nes
mūsų gyvenime nėra nieko nereikšmingo...“

Literatūros šaltiniuose nurodyta 10 keturių
lietuvių moterų kūrinių, tačiau pasigendama literatūros, padėjusios darbo autoriui
atskleisti vertybių sistemos ir stambiosios
prozos sampratas.

Toliau pateiktas mokinio parengtas brandos darbas brandos darbo išbandymo metu.

Vertėtų labiau remtis atliktos analizės rezultatais, o išvadas daryti iš konkrečių duo63
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ĮVADAS
Kartu su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimu savo veiklą pradėjo nauja literatų karta. Tačiau XX amžiaus
pabaigoje ir XXI amžiuje moterų rašytojų žodis tapo tvirtesnis, jų kūryba turi vis didesnę paklausą ir ja domisi gerokai daugiau skaitytojų.
Būtent Nepriklausomybės laikotarpiu buvo ypač susidomėta moterų literatūra. Tad kokios temos aktualios
moterims rašytojoms? Būtent tai ir yra šio darbo objektas. Ką ypatinga moterys sukūrė, kad tokiu svarbiu mūsų
šaliai laiku jos sugebėjo būti pastebėtos ir pagerbtos? Šio brandos darbo tikslas – ištirti moderniosios moterų literatūros turinį, parodyti, kokios vertybės joje atskleidžiamos, bei parodyti skirtingą rašytojų požiūrį į tuos pačius
dalykus.
Nagrinėjant šią temą yra labai svarbu žinoti pačių autorių biografijas, pamėgtas temas, rašymo stilių. Taip
pat svarbu orientuotis visuotinėje literatūroje, reikia mokėti analizuoti ir interpretuoti kūrinius, mokėti palyginti
autorių požiūrį į tuos pačius klausimus. Didelę svarbą turi ir visuotinės istorijos pažinimas. Svarbu suprasti, ką
Lietuvai reiškė atgauti Nepriklausomybę ir kaip tai paveikė literatūrą. Istorija nėra vienintelis mokslas, kuris gali
padėti rašant šį darbą. Nereikėtų palikti nuošalyje filosofijos bei psichologijos pagrindų.

1. MEILĖ
Meilės tema dvidešimt pirmo amžiaus stambiojoje moterų prozoje yra pati populiariausia bei reikšmingiausia. Kiekviena rašytoja vaizduoja meilę savaip ir vis kitokią, aprašo skirtingas situacijas, kuriose atsispindi autorių
požiūris į meilę kaip vertybę. Dauguma šiuolaikinių kūrėjų bando sudominti pigiais romanais, kur meilė tėra aistra
ir nieko daugiau, tačiau lietuvių rašytojos šį jausmą moka aprašyti visiškai kitaip ir tokiu būdu šokiruoti skaitytojus
bei leisti jiems pajusti katarsį.
Meilė, kaip vertybė, yra nesenstanti, nesvarbu, kurio amžiaus literatūra būtų skaityta, visada bent antrajame
plane turi atsirasti nors užuominų apie šį jausmą. Nebūtinai yra vaizduojama pati banaliausia jos rūšis – vyro ir
moters meilė, kai kurios rašytojos daugiau dėmesio skiria žmogaus meilei Dievui, draugams ar netgi augintiniams.
Be to, kiekvienu istoriniu bei kultūriniu laikotarpiu yra aprašomas kitoks požiūris į ją. Todėl Nepriklausomybės
laikotarpio literatūroje meilė vaizduojama kitokia ir kitaip.
Meilė nebėra tokia ideali kaip romantizmo ar viduramžių laikais. Dabar autorės nebevengia parodyti pasauliui kliūčių, kurios laukia pasinėrus į šį jausmą, kokios pasekmės gali tykoti įsimylėjėlių. Meilė dabar tėra jausmas,
gebantis suteikti daug malonumų, kurie eina koja kojon su kančiomis, netektimis. Ji yra neatskiriama buitinio
gyvenimo dalis, XXI amžiaus žmogus negali egzistuoti be meilės.
1.1. VYRO IR MOTERS MEILĖ ARBA MEILĖ ŠEIMOJE
Meilės, saistančios vyrą ir moterį, tema yra pati populiariausia visų laikų literatūroje. Kadangi tikra šeima
negali egzistuoti be meilės, todėl, netgi vaizduojant šeimos gyvenimą, meilė yra būtina gyvenimiškos kasdienybės
dalis. Šių laikų kultūra yra pernelyg populiarizuota, todėl ir meilė, anot visų visuomenės informavimo priemonių,
yra tik aistra, besąlygiškai užvaldanti du žmones, tačiau literatūra negyvena pagal popkultūros kanonus, kad galėtų
šitaip klaidinti visuomenę. Dviejų žmonių santykiai yra tema, kuri reikalauja kur kas daugiau nei sugebėjimo tiesiog atkurti savo meilės išgyvenimus ir lyg niekur nieko juos aprašyti pigiame „romaniūkštyje“.
Apie tai, kad meilė nėra vien tik aistra, savo romanuose rašo rašytoja Jurga Ivanauskaitė. Ši autorė sugeba
šokiruoti bei atrasti visiškai naujus dalykus smulkmenose ir įdomiai rašyti jau, atrodo, seniai išsemtomis temomis.
Anot Jurgos Ivanauskaitės, meilė turi daugybę veidų. Ir saitai tarp vyro ir moters esti labai trapūs. O kartais tie
jausmai yra tik tikrosios meilės atspindys kreivame veidrodyje.
Būtent tokia meilė yra vaizduojama viename iš populiariausių jos romanų „Miegančių drugelių tvirtovė“. Pagrindinė veikėja Monika yra ištekėjusi moteris, kuri savęs neįsivaizduoja be savo vyro, nors iš tikrųjų giliai širdyje
žino, kad visada mylėjo kitą vyrą, o jos sutuoktinis nerodo tokio susidomėjimo ja, kokio ji norėtų. Meilė, siejanti
šiuos du žmones, tėra tikros meilės iliuzija. Visiškai kitaip į meilę žiūri kitos šio kūrinio veikėjos, kelios prostitutės,
laikinai apgyvendintos Monikos bute. Skaitytojus šokiruoja prostitučių požiūris į meilę. Nors jos netapo prostitutėmis savo noru, o buvo parduotos į viešuosius namus, jų mąstymo būdas taip pakriko, kad meilė joms nieko
nebereiškia. Kadangi jų darbas susijęs su vyrų seksualinių fantazijų tenkinimu, jos meilę tegali įsivaizduoti kaip
kankynę. Būtent dėl šių priežasčių „Miegančių drugelių tvirtovė“ yra dramatiškos ir siurrealistinės meilės romanas.
Taip pat nederėtų palikti nuošalyje kito tos pačios autorės kūrinio, susilaukusio milžiniško susidomėjimo ir
Lietuvoje, ir užsienyje, romano „Ragana ir lietus“. Šis romanas kiek kitaip vaizduoja poros santykius nei „Miegančių
drugelių tvirtovėje“. Autorė jame aprašo identiškus trijų skirtingų moterų likimus. Visos jos kenčia dėl nelaimingos
meilės. Viena jų įsimylėjo kunigą, antra – vienuolį, trečia – Jėzų. Jų meilė besąlygiška, jos pasiruošusios atiduoti
savo gyvybę dėl savo mylimųjų, tačiau, kad ir kaip jos trokštų būti mylimos, tai nelemta. Tokia meilė žlugdo visas
visuomenės normas, ji yra ne tokia, kaip ta, apie kurią girdėjome ir skaitėme nuo vaikystės pasakose apie Pelenę ir
Sniego karalienę, ji yra meilė skriaudėja.
Kitaip nei Jurga Ivanauskaitė meilę vaizduoja Laura Sintija Černiauskaitė. Jos kūrinyje vyro ir moters meilė
yra lyg priklausomybė. Tai atsispindi jos romane „Benedikto slenksčiai“. Beno ir Vegos meilė kelia daug abejonių,
nes Benas yra sutrikęs: jis tai nori susitikti su Vega, tai jau nebe. Be to, kūrinyje pabrėžiama meilė šeimoje. Tai yra
vienas iš svarbiausių šio kūrinio apie pirmąsias jaunuolio patirtis bruožų. Beną palieka mama, jis privalo gyventi
kartu su tėvu. Berniuką tai šokiruoja. Nors jis savo tėvą myli ir pats yra mylimas, jie jausmų vienas kitam atvirai
nerodo.
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Dar vienas pavyzdys yra Vandos Juknaitės kūrinys „Stiklo šalis“. Šiame kūrinyje vyrauja meilės šeimoje tema.
Nelaimingos motinos išgyvenimai yra esminė šios apysakos problema. Labai mylėdama savo vaikus, ji nemoka parodyti savo meilės, jai tai per sunku, beveik neįmanoma.
Taigi galima teigti, kad meilės vaizdavimas šiuolaikinėje moterų stambiojoje prozoje yra įvairialypis. Nesvarbu, kokia ji, meilė visada išliks svarbiausia vertybė, nuo jos priklauso žmogaus laimė, šeimyninio gyvenimo sėkmė,
tikėjimas ir kiti kasdieniniai dalykai. Žmogus tiesiog nemoka egzistuoti be jos. Rašytojos kalba apie meilę kaip apie
didžiausią turtą, kuris nėra duotas kiekvienam, o tik tam žmogui, kuris pats atveria jai duris ir yra pasiruošęs ją
geriau pažinti.
1.2. MEILĖ DIEVUI – TIKĖJIMAS
Tikėjimo, meilės Dievui vaizdavimas labai dažnas visuotinėje literatūroje. Ankstesniais amžiais meilė Dievui
dažniausiai būdavo vaizduojama tik tam, kad žmonės taptų pamaldesni. Rašytojai gąsdindavo skaitytojus Dievo
bausmėmis, kurios laukdavo nepaklusnių tikinčiųjų. Šiais laikais, kai visuomenė dar labiau atstumia bažnytines
tiesas ir vis labiau bando prisijaukinti žiniasklaidos išreklamuotą ir garsenybių propaguojamą gyvenimo būdą ar
filosofų idėjas, religija literatūroje turėjo visiškai išnykti, o jos vietą privalėjo užimti kokia nors nauja madinga
„feng šui“ ar „kabbala“ filosofija. Kad ir kaip būtų keista, šiuolaikinės knygų autorės, plėtojančios religines temas,
savo kūriniuose nesiūlo pamaldžių moterėlių gyvenimo būdo ir negrasina skaitytojams Dievo bausmėmis, tačiau
jos propaguoja tikėjimą visai kitaip – meilė Kūrėjui gali turėti daugybę atspalvių ir veidų. Šiuolaikinės prozininkės
rašo, kad ne vien bažnyčia gali mus išgelbėti nuo amžinų kančių.
XXI amžiuje tapo madinga domėtis kitais tikėjimais, kurie nepropaguojami mūsų šalyje. Lietuvai nėra būdinga tokia religija kaip budizmas ir jo atšaka – tibetietiškas budizmas, tačiau Jurga Ivanauskaitė labai domėjosi
šiuo tikėjimu, pati keliavo po Azijos šalis ir sėmėsi žinių apie šią religiją. Vėliau surengė parodą Tibeto tema bei
parašė garsiąją trilogiją apie rytiečių gyvenimo subtilybes ir jų tikėjimą „Tibeto mandala“, neaplenkdama Lietuvai artimų aspektų. Būtent ši trilogija stebina skaitytojus savo magiškumu bei meilės Dievui didingumu. Jurga
Ivanauskaitė aiškiai pabrėžia tikėjimo svarbą mūsų kasdienybėje, nes tik tikėjimas, ši besąlygiška meilė, suteikia
mums jėgų įveikti kliūtis.
Šiai trilogijai priskiriamas romanas „Agnijos magija“, kuris yra lyg ir visos trilogijos įžanga. Rašytoja šiame
kūrinyje parodo visuomenei, ką sugeba tikėjimas, kaip ieškantis Dievo žmogus gali keistis, tobulėti bei mokytis iš
savo klaidų. Agnija – jauna panelė, nepatenkinta savo gyvenimu. Ji, lydima daugelio nesuvokiamų sutapimų, iš Vilniaus sugebėjo nusigauti į Indiją, ten ieškojo savo mokytojo, kuris jai padėtų atrasti save ir vesti ją gyvenimo keliu
link tobulybės. Šiame kelyje Agnija išmoksta daug Rytų filosofijos gudrybių, perpranta jų religiją ir tik pabaigoje
pagaliau išmoksta pamilti save ir supantį pasaulį.
Kitas Jurgos Ivanauskaitės kūrinys, primenantis trilogiją „Tibeto mandala“, – „Sapnų nublokšti“. Jis pasakoja apie senovės mituose egzistavusią šalį – Šambalą, apie šios šalies paieškas ir vieno žmogaus bandymus atvesti
kuo daugiau lietuvių į šią šalį. Dievas, kaip dvasia ar pasaulio kūrėjas, neegzistuoja šiame kūrinyje, bet jo vaidmenį
galima įžvelgti tarp eilučių. Nors autorė ir ironizuoja kalbėdama apie Vakarų žmonių filosofiją ir gyvenimo būdą, ji
vis tiek bando parodyti, ką sugeba Dievas, kaip jis keičia žmonių likimus.
Taigi galima teigti, jog nesvarbu, kokį tikėjimą išpažįstame: ar tikime Dievo egzistencija, ar pranašu, ar visagale jėga, tikėjimas yra svarbi gyvenimo dalis, be jo neįmanoma gyventi, ir žmonės, teigiantys, kad yra ateistai,
meluoja. Tai ir bando parodyti šiuolaikinės autorės, jų kūriniuose vaizduojama, kokia gali būti meilė Dievui ir kaip
Jį galima mylėti.
1.3. MEILĖ AUGINTINIUI
Žmogus, kuris yra visuomenės atstumtas, visada bando ieškoti paguodos, ir dauguma žmonių atranda ją bendraudami su augintiniais. Tai ir yra didžiausias meilės gyvūnams pranašumas. Jie neišduoda mūsų kaip žmonės, jų
meilė besąlygiška. Žmonės mėgsta surasti lengviausią kelią, netgi jei kalbama apie meilę, o jos trūkumas yra sunkus
išgyvenimas kiekvienam, todėl šiltas jausmas gyvūnui padeda susidoroti su vienatve.
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Tarp visų šiuolaikinių moterų rašytojų daugiausia dėmesio gyvūnams skiria Jurga Ivanauskaitė. Ji mylėjo
gyvūnus, netgi Jurgos Ivanauskaitės skvere pastatyta ne jos, o katės – mėgstamiausio Jurgos Ivanauskaitės gyvūno – skulptūra. Katė yra viena iš veikėjų populiariausiame Jurgos Ivanauskaitės romane „Placebas“. Kad ir kokią
žiaurią šiuolaikinę visuomenę vaizduoja autorė, ji bando atrasti šį tą, atskleidžiamą žvelgiant nešališkai, kitomis
akimis, todėl Lietuva ir yra rodoma katino akimis. Autorė tikriausiai tiki, kad katė yra magiškas gyvūnas, kaip buvo
manoma senovės Egipte. Šis egzotiškos kilmės gyvūnas kuo puikiausiai tiko atlikti vaidmenį šiame kūrinyje.
Visiškai kitaip nei Jurga Ivanauskaitė kates vaizduoja Renata Šerelytė romane „Vardas tamsoje“. Ji aprašo du
skirtingus šios rūšies atstovus: vienas iš jų yra pasakotojos auginama Ing Jang, kurią šeimininkė nevengia išvadinti
pragaro išpera, o kitas – nelaimingas, apsigyvenęs savo šeimininko biure gyvūnas. Pasak Renatos Šerelytės, gyvūnai yra labai reikšminga žmogaus buitinio gyvenimo dalis, kad ir kokie šalti jausmai sietų jį ir gyvūnus.
Meilė gyvūnams, kaip ir meilė žmogui, irgi skaudina, ji irgi gali būti be atsako, tačiau bendraudami su gyvūnais vieniši žmonės gali surasti savo giminingą sielą, geriausią draugą, kuris be tuščių žodžių moka paguosti bei
mato pasaulį visiškai kitaip nei mes. Tai ir yra pagrindinė priežastis, dėl kurios meilės gyvūnams tema yra populiari
moderniojoje literatūroje.
2. LAISVĖ
Būti laisvam yra viena iš didžiausių privilegijų gyvenant XXI amžiaus visuomenėje. Žmogus yra nepriklausomas nuo visų veiksnių, kurie ribojo žmogaus laisvę anksčiau. Dabar žmogaus laisvę gali riboti tik teisėtvarka bei
šeimyniniai saitai – jokios kitos prievolės nesugeba surakinti žmogiškosios laisvės, nebent įvairios priklausomybės,
tokios kaip alkoholizmas, narkomanija, prostitucija, pinigų troškimas ir kitos mūsų laikų problemos. Tačiau jų turi
vienetai, dauguma žmonių gali būti laisvi. Žmonės visais laikais svajojo būti nepriklausomi ir mokėti skrajoti kaip
paukščiai, ir dabar, kai Lietuva yra nepriklausoma, mes galime būti laimingi ir pasinerti į asmeninio gyvenimo
tobulinimą.
Apie žmogaus laisvę rašo visos mano minėtos autorės, tačiau ypač išsamiai apie ją kalba Birutė Jonuškaitė
romane „Baltų užtrauktukų tango“. Pagrindinė šio kūrinio veikėja Laima yra emigrantė. Ji paliko Lietuvą ir iškeliavo dirbti į Jungtines Amerikos Valstijas. Didelių galimybių šalis jai taip ir nedavė nieko gera. Nors moteris ir yra
atribojama nuo visokių patriarchalinių priklausomybių ir išlaisvėja, bet tik tam, kad dar stipriau būtų susieta su pinigais. Atrodo, kad žmogus yra visiškai laisvas, bet, būdamas toks, greitai įkliūva į įvairių priklausomybių spąstus.
Kitokį šios nepastovios vertybės veidą mums parodo Vanda Juknaitė kūrinyje „Šermenys“. Šiame romane
laisvė suvokiama kaip permainos, ir ne visada tos permainos yra geros. Vanda Juknaitė rašo apie miestietiško
gyvenimo įsibrovimą į kaimiškąjį. Būtent gyvenimo būdo pokyčiai riboja pagrindinių veikėjų laisvę. Šeimyninių
tradicijų ir bendruomenių likimas yra nesaugus, sunkiai pakeliamas. Būti nepriklausomam – tai daryti tai, ką norime, o toldami nuo savo prigimties ir kultūros mes ne visada mokame prisitaikyti ir elgtis laisvai. Tai ir yra viena iš
Vandos Juknaitės aptariamų problemų.
Laisvės tema vyrauja visuose Jurgos Ivanauskaitės romanuose. Ji parodo, kaip elgiasi priklausomi ir kaip
laisvi žmonės. „Miegančių drugelių tvirtovėje“ yra vaizduojami moterų, paimtų į nelaisvę, likimai, joms tenka dirbti
prostitutėmis ir tai didžiausia jų netektis. Joms teko atsisakyti to, ką gali turėti kiekvienas XXI amžiaus gyventojas
– laisvės.
Kitame savo romane Jurga Ivanauskaitė parodo, kokia laisva gali jaustis moteris. Vieną dieną ji yra Amsterdame, kitą – Indijoje, be jokių išankstinių planų. Agnija, pagrindinė romano „Agnijos magijos“ veikėja, elgiasi
spontaniškai, neapgalvotai, ji gyvena nepriklausoma nuo nieko. Agnija keičia savo požiūrį į gyvenimą, tikėjimą,
mokosi naujos filosofijos ir ieško savo mokytojo, žmogaus, kuris atvestų ją į teisingą gyvenimo kelią. Šis romanas
įkvepia daugelį, jis parodo, kaip galima džiaugtis laisvu gyvenimu.
XXI amžius – lietuvių laisvės amžius ir ji privalo būti pagrindinis mūsų įkvėpimas – gyvenimo motyvacija.
Lietuvai tapus nepriklausoma, lietuviai dar labiau ėmė vertinti laisvę, o kultūros atstovai – propaguoti šią idėją.
Literatūroje atgijo laisvės tema ir moterys prozininkės tęs šią tradiciją dar ilgai.
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3. SAVĘS PAŽINIMAS
Savęs atradimas visais laikais buvo ir yra žmogui aktuali tema. Rašytojai nevengia padėti skaitytojų auditorijai ir parodyti visus įmanomus savęs ieškojimo ir atradimo būdus. Skaitydami žmonės dažnai analizuoja kūrybą,
ieško pagrindinės minties. Autoriai mėgsta pasunkinti šį darbą ir tai skatina žmogų įdėmiau analizuoti aplinkinį
pasaulį, gilintis į visus būties klausimus, tapatinti save su veikėjais ir apmąstyti jų padarytas klaidas, jų nekartoti.
Tobulindamas save, žmogus ieško pagrindinių savo asmenybės bruožų, taip mokosi ir tobulėja.
Apie savęs ieškojimą ir tobulinimą rašo Laura Sintija Černiauskaitė „Benedikto slenksčiuose“. Šiame romane
ji analizuoja visą vyriškąją giminę, ir nesvarbu, kad Benas tik berniukas ar, romanui įsibėgėjus, vaikinas. Nesvarbu,
kad jo gyvenimo istorija unikali. Svarbu tik tai, kad kiekvienas gali su juo susitapatinti. Rašytoja sugebėjo sukurti
tokį veikėją, kuris turėtų daug bendrų savybių su dauguma skaitytojų. Žmogus, skaitantis šį romaną, lengvai gali
pasimokyti iš svetimų klaidų. Be to, pats veikėjas romane keičiasi, tobulėja. Tai puikus pavyzdys skaitytojams. Benediktas patyrė daugiau nei kai kurie suaugusieji, jis išgyveno mamos atstūmimą, pirmąją meilę, draugo bei tėvo
mirtį. Jam teko sunkiai kovoti dėl teisybės šiame pasaulyje, jis ilgai ieškojo savęs, bet galiausiai surado. Tai ir yra
pagirtiniausia romano pabaiga, įkvepianti žmones.
„Sapnų nublokšti“ yra vienas iš romanų, parašytų šia tema. Jurga Ivanauskaitė manipuliuoja veikėjų likimais, parodydama, kaip žmogus geba tobulėti bei pažinti save ir aplinkinius. Pagrindinis veikėjas yra vyras, o tai
stebina, nes rašytoja puikiai perprato jo vidinį pasaulį. Autorė dar kartą įrodė, kad tikėjimas bei atsidavimas yra
vienos iš geriausių žmogaus savybių.
Literatūra nėra žmogaus priešas, nes joks priešas neatskleistų savo ir varžovo trūkumų. Skaitydami knygas
žmonės gali daug išmokti, patobulinti savo asmenybes. Moteris, silpnoji lytis, sugebėjo įrodyti, kad morališkai ji
stipresnė nei vyras, nes tik ji taip drąsiai gali įvardyti, kokių blogų savybių turi žmogus. Būtent tai ir padėjo moderniajai moterų prozai likti pastebėtai ir įrodyti visuomenei, kad knygos padeda atrasti save bei tobulėti.
4. TOLERANCIJA
Europos Sąjungoje neretai kalbama apie tai, kad Lietuvos gyventojai yra nedraugiška tauta. Kartais lietuviai
yra kaltinami netgi rasizmu, homofobija ir kitomis netolerancijos apraiškomis, tačiau mokykloje nuo pat pradinių
klasių vaikams yra diegiama tolerancijos samprata. Kodėl vaikų mokymas, šios sąvokos aiškinimas neduoda jokių
rezultatų? O vis dėlto tie rezultatai egzistuoja ir yra labai ryškūs, tačiau tik tarp skaitančių vaikų ir suaugusių žmonių. Tik literatūros mėgėjas gali būti toks tolerantiškas, kaip ta dalis mūsų tautos, kuri nesipriešina jokiems filosofiniams judėjimams, alternatyviam gyvenimo būdui, religijoms, seksualinėms pakraipoms.
Literatūroje nėra populiaru apie toleranciją rašyti atvirai. Apie ją dažniausiai kalbama kaip apie tam tikrų
įvykių rezultatą ar pasekmę. Tačiau visos šiuolaikinės autorės subtiliai įpina ir šią vertybę. Lauros Sintijos Černiauskaitės romane „Benedikto slenksčiai“ vienas iš svarbiausių įvykių yra artimo draugo netektis ir kaltųjų paieškos. Benas itin stengėsi, kad būtų nubaustas politiko sūnus, dėl kurio jis neteko artimos sielos. Vaikinui nesvarbūs
nei pinigai, nei kitas atlygis už melą teisme, jam rūpi tik teisingumas. Tačiau politiko sūnui gerokai lengviau pabėgti
nuo bausmės nei paprastam žmogui, neminint šantažo. Štai ir pirmas netolerancijos pavyzdys – įsivėlimas į korupcijos bei šantažo skandalą. Paprastas vaikinas yra laikomas šiukšle, palyginti su turtingo žmogaus sūnumi. Argi
visuomenės luomas ir finansinė padėtis gali varžytis su teisingumu? Atsakymas gali būti tik vienas – ne. Tačiau
Laura Sintija Černiauskaitė parodo, kad be tolerancijos negali egzistuoti ir teisingumas.
Jurgos Ivanauskaitės romanas „Ragana ir lietus“ yra netolerancijos pavyzdys, nors scena, kurią aš noriu
aptarti, nebuvo sukurta pačios autorės, tačiau vien jos įterpimas į šį romaną yra pagirtinas žingsnis. Ši scena yra
visiems puikiai žinoma, daug kartų girdėta, nes tai biblinis siužetas. Pasakojama, kaip miestiečiai bandė apmėtyti
akmenimis lengvabūdę moterį – prostitutę. Tačiau Jėzus sustabdė šią egzekuciją ir pasakė, kad akmenį gali sviesti
tik tas žmogus, kuris yra be nuodėmės. Aišku, niekas neišdrįso mesti akmens, nes nenuodėmingų žmonių nebūna,
tačiau kodėl žmonės savo klaidų pripažinti nemoka, o svetimas mėgsta išjuokti, taip panaikindami lygybę tarp
žmonių? Tokia pati problema egzistuoja pačioje visuomenėje ir tokios pamokomos istorijos kaip ši privalo dažniau
skambėti, gal kada nors jos bus išgirstos ir suprastos.
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Sunku nepaminėti tokio ryškaus antraplanio veikėjo kaip Hermis iš Jurgos Ivanauskaitės romano „Agnijos
magija“, nes jo bruožai labai lengvai įsimenami. Hermis yra sostinės siela, klaidžiojanti Pilies gatve. Jis nerūpestingas, gyvena iš svetimų žmonių pinigų, mėgsta įžeidinėti žmones, iš visų šaipytis bei vakaroti. Tai ir yra šio spalvingo
veikėjo gyvenimo prioritetai, o autorė Jurga Ivanauskaitė neslėpdama gailesčio ironizuoja Hermio egzistenciją. Ji
pati bando kuo pašaipiau pavaizduoti šį unikalų veikėją, nenorėdama nieko įskaudinti, tik parodyti, kaip visuomenė reaguoja į tokius atsiskyrėlius kaip Hermis.
Teisių lygybės niekada nebus šiame pasaulyje. Be to, kartais nelabai ryški hierarchija turi savo pranašumų.
Tačiau rašytojai, nors ir pasišaipydami, įspėja mus nesielgti su kitais taip, kaip nenorėtumėme, kad būtų elgtųsi
su mumis. Tai ir yra pagrindinė mintis, susijusi su tolerancija moderniojoje literatūroje. Tik ta mintis labiau įspėja
mus, gąsdina, o ne primena. Jurga Ivanauskaitė tikėjo karmos jėga, todėl ir skelbė savo požiūrį šia tema, norėdama
įspėti visus skaitytojus.
5. PINIGAI IR KITOS MATERIALINĖS VERTYBĖS
Mūsų laikų vertybių skalė neturi apibrėžtų ribų. Vertybėmis gali būti laikomi ne tik dvasiniai, bet ir materialiniai dalykai, tačiau pastarieji yra pervertinami, ypač šiandieninėje Lietuvoje. Pinigai reiškia daugiau negu taurūs
jausmai, žmonės parsiduoda patys ir už nemenką sumą sugebėtų parduoti savo šeimą, todėl pinigų ir kitų materialinių gėrybių vertė smunka, netenka savo pranašumo.
Nuo šiol pinigai gali būti laikomi tiktai nešvariu dalyku, gaunamu nesąžiningais būdais, nors kadaise jie buvo
laikomi darbštumo ar kilmės simboliu, netgi galėjo suteikti kam nors laisvę, bet dabar ta laisvė už tam tikrą sumą
suteikiama nebent kaliniams, o dar dažniau dėl pinigų laisvė yra atimama.
Birutė Jonuškaitė rašo apie materialinių vertybių garbinimą. Romane „Baltų užtrauktukų tango“ autorė peikia tai, kad žmogus turi tiek daug atiduoti, netgi sumokėti, kad galėtų gyventi prabangiai. Laimai, pagrindinei romano veikėjai, nieko vertinga nepavyko įgyti Amerikoje, išskyrus priklausomybę nuo pinigų, bet tai juk nėra gera
patirtis.
Jurga Ivanauskaitė romane „Placebas“ taipogi vaizduoja galią, kurią turi pinigai, pramogų verslo pasaulį,
žmones, gyvenančius jame ir galinčius leisti sau viską. Ir būrėjos, kuri vėliau nužudoma, likimas gali priklausyti
nuo pinigingų Lietuvos gyventojų. Jurga Ivanauskaitė sužavėjo skaitytojus savo požiūriu į materialinį pasaulį, nes
jis labai išskirtinis. Rašytoja parodo skaitytojams, kad svarbiau yra atrasti save, pažinti pasaulį nei būti turtingam,
bet nemokėti gyventi taip, kaip privalo gyventi tikras žmogus.
Materialinės gėrybės neturėtų būti vertinamos taip pat kaip moralinės, nes materialinių vertybių sąrašas yra
nemenkas ir jos irgi turi didžiulę įtaką mūsų gyvenimui. Tačiau ši įtaka yra tiesiog nepalyginama su ta, kurią daro
moralinės vertybės. Tai ir yra pagrindinė mintis, kuri plėtojama moderniojoje literatūroje.
IŠVADOS
Šiuolaikinė stambioji moterų rašytojų kūryba apima svarbiausias visų laikų vertybes, tik egzistuoja vienas didžiulis skirtumas: rašytojos pristato į jas visiškai naują požiūrį. Jos bando į viską pažvelgti naujai, įrodyti žmonėms,
kad būti nereiškia tik gyventi.
Meilė šių rašytojų romanuose ir apysakose gali turėti daug skirtingų veidų, ji gali sukelti skirtingus potyrius,
keisti žmonių likimus ir priversti norėti gyventi. Tie skirtingi meilės veidai – meilė šeimoje, meilė Dievui ar augintiniui – parodo, kad nuo šiol žmonės nebeapsiriboja paprastais dalykais, kad jausmų pasaulyje nebeegzistuoja jokių
kliūčių.
Laisvė – tai gyvenimo būdas, Nepriklausomybė Lietuvai yra svarbiausias turtas, todėl ir patys valstybės gyventojai pagaliau pradėjo ją vertinti. Kūrinių autorės pateikė savo požiūrį į laisvę, padėdamos skaitytojams suvokti
tikrąją laisvės reikšmę.
O visos kitos vertybės, apie kurias rašoma šiame darbe, palyginus su paminėtomis, yra menkai aprašomos ir
jų vertė yra mažesnė, bet tik iš pirmo žvilgsnio, nes mūsų gyvenime nėra nieko nereikšmingo.
Taigi XXI amžiaus literatūra yra tikra dovana žmonijai. Moterys rašytojos dovanoja mums požiūrį į šiuolaikinį pasaulį, skiepydamos pagrindines gyvenimo vertybes, kurių mes dažnai nesuvokiame ir nebranginame.
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2. MATEMATIKA ir INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
Matematikos ir informacinių technologijų srities išbandytų brandos darbų vertinimas (žr. 24 lentelę).
24 lentelė
Mokinių, besimokančių vidurinėse mokyklose 11 klasėse / gimnazijose 3–4 klasėse,
parengtų matematikos ir informacinių technologijų brandos darbų įvertinimai
10 balų įvertinti 6 brandos darbai
9 balais įvertinti 4 brandos darbai
8 balais įvertinti 4 brandos darbai
7 balais įvertinti 3 brandos darbai
6 balais įvertintų brandos darbų nebuvo
5 balais įvertintų brandos darbų nebuvo
4 balais įvertintas 1 brandos darbas

3 balais įvertintas 1 brandos darbas
(matematika )
2 balais įvertintų brandos darbų nebuvo
Neįskaitytų brandos darbų nebuvo

2.1. Matematika
Tema „Matematikos mokslo raida Vilniaus universitete XVIII–XIX a.“. Atlikto brandos darbo pavyzdys
ir komentarai (žr. 25 lentelę).

25 lentelė

Brandos darbo įvadas, išvados
Turinys
1.
Įvadas
2.
Dėstymas
3.
VU istorija
4.
Matematikos mokymas VU prieš reformas (1701–1773)
5.
KEN reformos VU (1781–1795)
6.
Matematikos mokymas VU carinės okupacijos laikais
(1796–1832)
7.
Garsieji VU matematikos profesoriai
8.
Garsieji Matematikos fakulteto absolventai
9.
Išvados
10.
Literatūros sąrašas
ĮVADAS
Mano darbo pagrindinis tikslas – parodyti matematikos mokymo
raidą Vilniaus universitete nuo XVIII amžiaus iki XIX amžiaus pirmosios pusės, pristatyti Vilniaus universiteto matematikos fakulteto žymiausius profesorius ir absolventus.
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Komentarai
Brandos darbo tema suformuluota kaip
integrali matematikos ir istorijos tematika,
tačiau priskiriama tik matematikos – Tiksliųjų ir gamtamokslinių mokslų sričiai.
Turinyje vartojami trumpiniai, tokie kaip
VU, KEN, turėtų būti paaiškinami ir vartojami tekste, o turinyje turėtų būti pilnos
formuluotės.
Brandos darbo turinyje išskirtos ir paryškintos trys dalys: įvadas; dėstymas ir išvados, tai atskleidžia mokinio norą parodyti
savo mąstymo logiką, tačiau turinyje vaizduoti šios logikos nevertėtų, tiesiog reikėtų
nurodyti darbo turinio esmę ir ją įvardyti
pavadinime.
Įvadas – per trumpas, jame pateiktas tikslas
taip: „Mano darbo pagrindinis tikslas – parodyti matematikos mokymo raidą Vilniaus
universitete nuo XVIII amžiaus iki XIX amžiaus pirmosios pusės, pristatyti Vilniaus
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Išvados
Apibendrinant galima pasakyti, kad matematikos mokslas Vilniaus
universitete XVIII–XIX amžiuje sparčiai vystėsi, o mokymo lygis
buvo panašus į kitų tuometinių Europos universitetų lygį. Tai buvo
pasiekta dėka žymių profesorių tarp jų: Marcinas Poczobuttas ir
Janas Śniadeckis.
Dėl savo istorijos Vilniaus universitetas ir mūsų laikais yra žinomiausia Lietuvos aukštoji mokykla.
Informacijos šaltinių sąrašas
1. A. Bumblauskas „Vilnius – LDK sostinė“;
2. Vilniaus universiteto istorija 1579–1803 m. Vilnius, 1976;
3. Vilniaus universiteto istorija 1803–1840 m. Vilnius, 1977;
4. Vilniaus universiteto istorija 1840–1979 m. Vilnius, 1979;
5. J. Klos „Wilno. Przewodnik kajoznawczy“. Vilnius, 1923;
6. Witold Więcław „Matematyka polska epoki Oświecenia“;
7. VU portalas internete: www.vu.lt.
Medžiagos pateikimo būdas
1.
Darbo aprašas.
2.
Prieduose – matematikų portretai, nurodytos tik pavardės; ant vieno lapo pateikti 4 tokie „priedai“, t. y. paveikslai be pavadinimų vadinami „priedais“.

universiteto matematikos fakulteto žymiausius profesorius ir absolventus.“ Tikslo formuluotę vertėtų tikslinti, atsisakant
asmeninės nuorodos žodžių „Mano darbo
pagrindinis...“, be to, neaiškus tyrimo tikslą apibrėžiantysis veiksmažodis „parodyti“,
neatskleidžiantis atliekamo tyrimo eigos,
nedetalizuotas uždaviniais. Pateiktas tikslas atskleidžia tik tyrimo kontekstą, istorinį
laikotarpį, kuriame atliekamas tyrimas: „...
Vilniaus universitete nuo XVIII amžiaus iki
XIX amžiaus pirmos pusės“.
Ryškėjantis tyrimo objektas neįvardytas,
tačiau galimas apibrėžti įvardytame tiksle
– „matematikos mokymo raida“ siekiamas
detalizuoti pristatant „...Vilniaus universiteto matematikos fakulteto žymiausius profesorius ir absolventus“.
Abejotina, ar tokiu būdu suformulavus tyrimo tikslą galima atlikti ne referatinio pobūdžio darbą, tai ir buvo vėliau padaryta.
Išvadose pateikiamas apibendrinimas dviprasmiškas: „Apibendrinant galima pasakyti, kad...“. Vertėtų atsisakyti tokios formuluotės.
Kelia abejonių ir tai, jog išvadose pateikiami tik kai kurie tyrimo rezultatai (abejonę
kelianti sakinio dalis yra paryškinta): „...Tai
buvo pasiekta dėka žymių profesorių tarp
jų: Marcinas Poczobuttas ir Janas Śniadeckis.“
Išvados pateikiamos taip apibendrintai,
kad nebeaišku, kas tyrimo metu buvo nustatyta (abejonę kelianti sakinio dalis yra
paryškinta): „Dėl savo istorijos Vilniaus
universitetas ir mūsų laikais yra žinomiausia Lietuvos aukštoji mokykla.“
Teigiama yra tai, kad mokinys pagrindžia
temos pasirinkimą ir motyvaciją tyrinėti:
„Pasirinkau šią temą, nes domiuosi istorija.“

Toliau pateiktas mokinio parengtas brandos darbas brandos darbo išbandymo metu.
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Turinys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Įvadas
Dėstymas: VU istorija
Matematikos mokymas VU prieš reformas (1701–1773)
KEN reformos VU (1781–1795)
Matematikos mokymas VU carinės okupacijos laikais (1796–1832)
Garsieji VU matematikos profesoriai
Garsieji Matematikos fakulteto absolventai
Išvados
Literatūros sąrašas

Įvadas
Mano darbo pagrindinis tikslas – parodyti matematikos mokymo raidą Vilniaus universitete nuo XVIII amžiaus iki XIX amžiaus pirmosios pusės, pristatyti Vilniaus universiteto Matematikos fakulteto žymiausius profesorius ir absolventus. Pasirinkau šią temą, nes domiuosi istorija. Vilniaus universitetas buvo pirmoji aukštoji mokykla
Lietuvoje ir viena geriausių Europoje. Man buvo įdomu sužinoti daugiau apie tuometinį mokymą universitete.

Vilniaus universiteto istorija
Vilniaus universitetas tai viena seniausių ir žymiausių Rytų Europos aukštųjų mokyklų, įkurta 1579 metais.
Ilgą laiką universitetas buvo vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, daranti didelę įtaką ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių valstybių kultūriniam gyvenimui.
1569 metais vyskupas Valerijonas Protasevičius į Vilnių pakvietė jėzuitus. V. Protasevičius manė, kad kolegijos (paskui ir universiteto) įkūrimas –geriausias kovos su reformacija būdas. 1570 m. buvo įkurta Jėzuitų kolegija,
kuri po devynerių metų tapo universitetu. 1579 m. balandžio 1 dieną Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras (Stefan Batory), remdamas Valerijono Protasevičiaus pastangas, paskelbė akademijos įkūrimo
privilegijos raštą. Po kelių mėnesių popiežius Grigalius XIII išleido bulę, patvirtinusią, kad Vilniaus kolegija nuo
šiol bus universitetas – Academia et Universitas Vilnensis Societasis Jesu – Vilniaus Jėzaus Draugijos akademija
ir universitetas (žiūrėti 1 priedą).
1579 metų balandžio 1 d. privilegijoje išvardijami šie dalykai: laisvieji menai, filosofija ir teologija. Laisvieji
menai buvo kolegijos kompetencija, o universitetas kuriamas tik su dviem fakultetais: Filosofijos (5 katedros) ir
Teologijos (7 katedros). Pirmasis universiteto rektorius buvo Petras Skarga (Piotr Skarga).
1641 metais karalius Vladislovas Vaza pasirašė privilegiją steigti Teisės ir Medicinos fakultetus.
1753 metais buvo įkurta Astronomijos observatorija, seniausia Rytų Europoje ir ketvirtoji pasaulyje.
1773 metais panaikinus Jėzuitų ordiną, universitetas atiteko valstybinei švietimo ir kultūros institucijai –
Edukacinei komisijai. Rusijos okupacijos metu jis pavadinamas Vilniaus vyriausiąja mokykla, o 1803 metais jam
suteikiamas „imperatoriškojo“ vardas. Tuo metu universitete mokėsi ir dėstė daug garsių asmenybių. Dėl profesorių ir studentų dalyvavimo 1831 metų sukilime caro įsakymu universitetas 1832 metais buvo uždarytas. 1919–1939
metais čia veikė lenkiškas Stepono Batoro universitetas. 1939 metais Vilniaus universitetas atnaujino darbą, bet jau
1940 metais, kai Lietuva tapo Tarybų Sąjungos dalimi, jis buvo pertvarkytas pagal tarybinių universitetų pavyzdį.
1990 metais, kai Lietuva tapo nepriklausoma valstybe, buvo patvirtintas universiteto statutas, gražinęs jam
autonomiją.
Matematika pradėta dėstyti ir studijuoti nuo pat universiteto įsteigimo 1579 metais. Tada Filosofijos fakultete buvo įkurta Matematikos katedra. Matematika atskirta nuo filosofijos XVII amžiaus pradžioje. Atskiras Matematikos ir mechanikos fakultetas buvo įkurtas 1965 metais (nuo 1978 metų – Matematikos fakultetas). 1999 metais jis
pavadintas Matematikos ir informatikos fakultetu.
Dabar Matematikos ir informatikos fakultete yra 10 katedrų: Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos, Ekonometrinės analizės, Kompiuterijos, Matematikos metodikos, Matematinės analizės, Matematinės informatikos, Matematinės statistikos, Programų sistemų, Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos.

Matematikos mokymas VU prieš reformas (1701–1773)
XVIII amžiuje matematikos mokymo lygis Lietuvoje buvo gana geras, o matematikos mokymas Vilniaus universitete tuomet nesiskyrė nuo Krokuvos akademijos ir Jėzuitų kolegijos Vroclave lygio. Tačiau, priešingai negu
pastarosiose, Vilniaus universitete nebuvo atliekama jokių matematikos mokslo tyrimų. Moksliniai darbai rėmėsi
žinomų matematikos klasikų (pvz., Euklidu, Aristoteliu) nagrinėjimu.
XVIII amžiuje buvo daug vadovėlių aukštosioms mokykloms. Vienas populiariausių Europoje buvo parašytas
vokiečių kalba. Jo autorius – filosofas Christianas Wolffas. Šį vadovėlį į mokymo (lotynų) kalbą išvertė Vilniaus
universiteto profesorius Jakubas Nakcyanowiczius. Vadovėlis sudarytas iš dviejų dalių: Aritmetikos ir Geometrijos.
Autorius išdėstė matematiką remdamasis XVII amžiaus vadovėliais. Pavyzdžiui, trigonometrija išreikšta taip pat,
kaip tai padarė Bartolomeus Pitiscus XVII amžiaus pradžioje (funkcija sinus rectus, sinus versus, tangens, secans).
Dar buvo žinomi prancūzų matematiko Jeano Rossignolio (jis buvo Vilniaus universiteto profesoriumi 1761–
1763) vadovėlis ir de la Caille‘o darbai. Rossignolio knyga susideda iš planimetrijos išdėstymo, plokštumos trigonometrijos, logaritmų ir sferinės trigonometrijos (žiūrėti 2 priedą).
De la Caille‘o vadovėlį sudarė aritmetika, logaritmai, tiesinės lygybės 2 x 2 ir Viette‘o formulės. Be to, kai kurios
formulės primena Newtono tekstus. Pirmųjų Edukacinės komisijos reformų metu šis vadovėlis buvo privalomas.
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Pirmosios mokymo reformos pradėtos XVIII amžiaus viduryje. Vilniaus jėzuitų ordino matematikai palaikė
gerus ryšius su Prahos akademija, priešingai nei su Krokuvos akademija. Taip atsitiko, nes Jano Brożeko (Krokuvos
akademijos profesoriaus ir rektoriaus) veiksmai XVIII amžiuje trukdė jėzuitams daryti įtaką Krokuvos akademijoje
ir net prisidėjo prie Jėzuitų kolegijos uždarymo Krokuvoje. Todėl XVIII amžiaus viduryje jauni, talentingi jėzuitų
matematikai dviem metams išvažiuodavo mokytis į Prahą, pas Józefą Steplingą. Vienu iš tokių studentų buvo Marcinas Poczobutas Odlanickis, vėliau Vilniaus universiteto rektorius, ir daug kitų. Dėl bendradarbiavimo su Prahos
jėzuitų akademija į Vilniaus universiteto mokymo programą buvo įtraukti naujausi matematikos pasiekimai.

Edukacinės komisijos reformos VU (1781–1795)
1781 metais LDK kancleris Joachimas Chreptowiczius įtraukė Vilniaus akademiją į Edukacinės komisijos reformų sistemą. Tada akademija buvo pervardyta į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiąją mokyklą (žiūrėti
3 ir 4 priedus).
Matematikos mokymas LDK vyriausiojoje mokykloje Edukacinės komisijos reformų metu labai pablogėjo.
Nors mokymo programa buvo panaši į tuometinę Europos universitetų programą, tačiau jos nepavykdavo įgyvendinti. Šią situaciją, nors ir labai kritiškai, aprašė botanikos profesorius Stanisławas Bonifacy Jundziłłas. Anot jo,
naujas rektorius, Marcinas Poczobuttas, nors ir geras matematikas, nemokėjo veiksmingai išnaudoti reformų, kaip
tai buvo padaryta Krokuvos akademijoje. Kaip rašė S. Konarskis, geriau Marcinas Poczobuttas reformavo LDK
vyriausiajai mokyklai pavaldžias mokyklas. O reformuojant LDK vyriausiąją mokyklą rektorius Poczobuttas turėjo
daug problemų. Pirmųjų reformų laikotarpiu LDK nebuvo gerai išsilavinusių profesorių. Tačiau Jundziłłas kaltina
rektorių, kad jis ir vėliau atrinkdavo netinkamus dėstytojus. Šie profesoriai dažnai praleisdavo paskaitas, nebuvo
darbštūs, dėstė temas chaotiškai, todėl net tie studentai, kurie lankė paskaitas, turėjo mažai naudos. Vienintelis
dėstytojas, kuris stengėsi ir ruošdavosi paskaitoms, buvo profesorius Franciszekas Narwoyszius. Jis dėstė pagal
LDK vyriausiosios mokyklos programą, tačiau dažnai keisdavo temas. Todėl studentai, kurie lankė jo paskaitas,
nebuvo gerai paruošti. Narwoysziaus dėstomi Newtono darbai jau ir tada buvo truputį pasenę. Be to, jis vartojo labai archajišką terminologiją. Tačiau Narwoyszius vienintelis bandė prilygti tuometiniams universitetinio mokymo
standartams.

Matematikos mokymas VU carinės okupacijos laikais (1796–1832)
1803 metais carinėje Rusijoje įvyko mokyklų reforma ir Vilniaus universitetas buvo pavadintas imperatoriškuoju. Vilniaus universiteto kuratoriumi tapo prorusiškas kunigaikštis Adamas Czartoryskis. Jis tvirtai valdė
universitetą, neduodamas laisvės rektoriams (žiūrėti 5 priedą). Vienintielis Janas Śniadeckis turėjo daugiau savarankiškumo, tačiau priimdamas svarbus sprendimus (pavyzdžiui, atrinkdamas dėstytojus) turėjo konsultuotis su
kunigaikščiu.
Matematikos ir fizikos fakultete tuomet buvo tokios katedros:
1. Fizikos;
2. Chemijos;
3. Natūralinės istorijos;
4. Botanikos;
5. Kaimo ūkio;
6. Aukštosios matematikos (teorinė);
7. Aukštosios taikomos matematikos;
8. Astronomijos-Observatorijos;
9. Astronomijos;
10. Civilinės architektūros.
Buvo įvesta cenzūra visoms spausdinamoms ir atvežamoms knygoms.
Lyginant su Karaliaučiaus universitetu, Vilniuje buvo mokoma daugiau tų mokslų, kurie dabar yra atskirti
nuo matematikos (pavyzdžiui, fizika, architektūra ir t. t.). Atsižvelgiant į ankstesnius profesorių piktnaudžiavimus,

78

buvo sugriežtinti paskaitų tvarkaraščiai. Taip pat dėstytojai negalėjo praleidinėti paskaitų ir turėjo laikytis nustatytų mokymo programų. Profesoriai turėjo rašyti ataskaitas apie paskaitų temas ir žymėti studentų lankomumą.
Moksliniai laipsniai liko tokie patys kaip prieš reformą: studentas, kandidatas, magistras, daktaras. Keitėsi tik jų
laikymo terminai.
1807 metais Vilniaus imperatoriškojo universiteto rektoriumi tapo Janas Śniadeckis. Iškart buvo sugriežtinti
reikalavimai dėstytojams. Taip pat buvo priimta daug naujų profesorių, nors rektorius užsieniečiais nepasitikėjo.
Karolio Langsdorfo atžvilgiu jo nuogąstavimai pasiteisino, nes šis vokietis dėstė studentams mažai suprantama
lotynų kalba ir darė tai gana primityviai. Rektorius Śniadeckis palaukė, kol išsilavino jauni tautiečiai.
Janas Śniadeckis buvo labai aktyvus rektorius. Apie tai rašė jau minėtas Bonifacy Jundziłłas, „matematikos
mokslai, lyg paliesti stebuklinga lazdele, pakilo“.
Iki 1824 metų Vilniaus universiteto profesoriai dažnai lankydavo kitus Europos universitetus ir aukštąsias
mokyklas, domėjosi jų mokymo standartais. Taip pat pirkdavo literatūrą Vilniaus universiteto bibliotekai: vadovėlius, knygas, kurių tuomet nebuvo lengva rasti. Už viską sumokėdavo universitetas, profesoriai irgi gaudavo nemažą algą.
Po 1824 metų universitetas buvo pamažu ruošiamas uždarymui. Knygos buvo perduotos kitų universitetų
bibliotekoms, kai kurie dėstytojai taip pat buvo perkeliami į kitus Rusijos universitetus. Zygmuntas Rewkowskis
buvo vienas iš talentingiausių dėstytojų paskutiniais Vilniaus universiteto egzistavimo metais. Uždarius Vilniaus
universitetą jis dvidešimt penkerius metus tarnavo carinėje armijoje. Ten jis dirbo kelių ir tiltų statyboje ir padarė
daug mokslinių atradimų.
1832 metais Vilniaus imperatoriškasis universitetas buvo uždarytas dėl filomatų ir filaretų bylos ir dėl studentų dalyvavimo 1831 metų sukilime.

Garsieji VU matematikos profesoriai
Marcinas Poczobuttas Odlanickis (1728–1810) (žiūrėti 6 priedą)
Marcinas Poczobuttas Odlanickis gimė 1728 metais bajorų šeimoje. Baigė Gardino jėzuitų kolegiją. Jis priklausė jėzuitų ordinui nuo 1745 metų. 1764 metais tapo Vilniaus akademijos matematikos ir astronomijos profesoriumi.
1780–1799 metais Poczobuttas buvo LDK vyriausiosios mokyklos rektorius. Jis baigė statyti Vilniuje astronominę observatoriją, kurią 1753 metais pradėjo Tomaszas Żebrowskis. Poczobuttas Odlanickis buvo jos pirmuoju
direktoriumi. Jo vadovaujama observatorija tapo viena žymiausių Europoje. Marcinas Poczobuttas pradėjo reguliariai stebėti žvaigždes. Jo pastebėjimais (apie Merkurijų) pasinaudojo prancūzų prancūzų astronomas Jerome‘as
Lalande, kad apskaičiuotų orbitas ir sukurtų planetų judėjimo lentelę. Poczobuttas taip pat tiksliai apskaičiavo
miestų, tarp jų Vilniaus ir Gardino, geografinę padėtį. 1807 metais observatorijos vadovavimą Poczobuttas perdavė
Janui Śniadeckiui.
1777 metais Marcinas Poczobuttas parašė darbą „Cahiers des observations astronomiques faites à
l’observatoire royal de Vilna en 1773“, kuriame atskleidė naujo žvaigždyno padėtį, karaliaus garbei pavadino jį
Taurus Poniatovii.
Remdamasis karaliaus Stanislovo Augusto privilegija, Poczobuttas prižiūrėjo universiteto leidyklą ir vadovėlių tiekimą mokykloms. Taip pat 1774–1790 metais jis buvo lenkiško leidinio „Gazeta Wileńska“ redaktorius.
Dėl savo didelių pasiekimų mokslų srityje Poczobuttas buvo apdovanotas Šv. Stanislovo ir Baltojo Erelio
medaliais. Karališkojo astronomo titulas jam buvo suteiktas 1766 metais. Tais pačiais metais Poczobuttas tapo Karališkosios mokslų akademijos Londone ir asociacijos „Towarzystwa Przyjaciół Nauk“ Varšuvoje nariu.
Marcino Poczobutto vardu pavadintas krateris mėnulyje (krateris Poczobutt).
Marcinas Poczobuttas yra įamžintas Adomo Mickievičiaus poemoje „Ponas Tadas“, vienas epo veikėjas palankiai apie jį kalba.
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Janas Śniadeckis (1756–1830) (žiūrėti 7, 8 priedus)
Janas Śniadeckis gimė 1756 metais Žnine. Jo tėvas buvo miestelio aludaris ir burmistras. Jis turėjo brolį
Jędrzejų. Mokėsi Jogailos universitete Krokuvoje, vėliau tobulinosi Getingene, Leidene ir Utrechte. Paryžiaus universitete matematiką studijavo pas Laplasą ir Delamberą.
Śniadeckis irgi domėjosi filosofija, kalbotyra, pedagogika. Lenkų filosofas Karolis Libeltas teigė, kad Śniadeckis yra didžiausių gebėjimų žmogus Lenkijoje ir LDK. Jis dalyvavo Edukacinės komisijos veikloje.
1781 metais jis tapo matematikos ir astronomijos profesoriumi Krokuvoje. Paskaitas skaitė ne lotyniškai, o
lenkiškai, tuo metu tai buvo neįprasta. Śniadeckis propagavo Nikolajaus Koperniko mokymą, o 1782 metais inicijavo astronominės observatorijos statybą Krokuvoje. Dėl lėšų stokos ši idėja įgyvendinta tik 1792 metais.
1784 metais (metus po brolių Montgolfierių) kartu su Janu Jaśkiewicziumi sėkmingai eksperimentavo su
oro balionu, kuris pakilo į 4700 metrų aukštį ir ore išsilaikė apie pusvalandį. Tai buvo pirmasis balionas Lenkijoje.
Nuo 1806 metų jis buvo Vilniaus universiteto profesoriumi, o 1807–1815 metais – rektoriumi. Śniadeckis
taip pat buvo astronominės observatorijos direktoriumi. 1811 m. išrinktas Peterburgo mokslų akademijos nariukorespondentu. Napoleonui užėmus Lietuvą, įėjo į prancūzų kontroliuojamos Laikinosios vyriausybinės komisijos
sudėtį. Ši komisija atliko civilinės administracijos funkcijas Vilniaus, Gardino, Minsko gubernijose ir Baltstogės
apskrityje.
Lenkų literatūroje prasidėjus romantizmo laikotarpiui, Śniadeckis pasisakė už klasicizmą, orientaciją į klasikinę senovės graikų ir romėnų literatūrą. Jis buvo empirizmo šalininkas ir Kanto priešininkas. Tai padėjo susiformuoti naujai literatūros srovei ir poetui Adomui Mickevičiui.
1804 metais Janas Śniadeckis išleido darbą „Geografia, czyli opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi”.
Atsistatydinęs apsigyveno Jašiūnuose, savo svainio Michailo Balinskio dvare. Čia mirė ir buvo palaidotas.
Janas Śniadeckis buvo lenkų astronomijos ir matematikos terminologijos pradininkas. Apie tai parašė darbą
„O języku narodowym w matematyce“. Siūlė įvesti vieningą fizinių dydžių matavimo sistemą, panašią į šiuolaikinę
SI. Taip pat parašė du vadovėlius ir esė „O Koperniku“. Tai buvo pirmas rimtas darbas apie žymųjį astronomą M.
Koperniką.
Jis sistemiškai stebėjo mažąsias planetas, Saulės ir Mėnulio užtemimus, nustatinėjo Saulės, Mėnulio ir kitų
planetų padėtį. 1802 metais, nepriklausomai nuo H. Olberso, atrado Paladžio asteroidą. Śniadeckis rašė matematikos ir filosofijos klausimais, taip pat literatūros kritikos straipsnius.
Janas Śniadeckis – didis Švietimo epochos lenkų mokslininkas, žymiausias XVIII–XIX a. lenkų astronomas.
Jo vardu pavadintas krateris Mėnulyje, asteroidas (Sniadeckia), keltas, kelios mokyklos, gatvės, gimnazija Šalčininkuose.

Garsieji VU absolventai
Stanisławas Kierbedźis (1810–1899) (žiūrėti 9 priedą)
Stanisławas Kierbedźis gimė 1810 metais Žemaitijoje. Baigė Panevėžio pijorų mokyklą, 1826 metais –Kauno klasikinę gimnaziją. 1826–1828 metais studijavo matematiką Vilniaus universitete. 1831 metais baigęs Sankt
Peterburgo kelių inžinierių korpuso institutą iki 1849 metų dėstė šiame ir kitose Sankt Peterburgo aukštosiose
mokyklose taikomąją mechaniką. 1842 metais tapo Mechanikos katedros vedėju, o nuo 1842 metų – profesoriumi.
Nuo 1837 m. birželio iki 1838 m. rugsėjo kartu su profesoriumi D. Mielnikowu tobulinosi Europos aukštosiose
mokyklose: Paryžiaus kelių ir tiltų institute, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Anglijoje, Belgijoje ir Olandijoje.
Grįžęs tęsė pedagoginį darbą Kasybos institute, Lauko inžinierių ir Jūros korpuso mokykloje. 1841–1843 metais
dėstė bendrąją mechaniką Peterburgo universitete. Kadangi vis daugiau dirbo praktiškai taikydamas savo žinias,
dėstyti baigė 1849 metais.
Dar studijų metais 1830 metais Kierbedźis vasarą atliko praktiką prie kasamo Ventos kanalo. Jam vadovaujant buvo pastatyta Šv. Stanislovo katalikų bažnyčia Sankt Peterburge. Kierbedźis taip pat dirbo profesoriaus
Mielnikowo, Nikolajaus geležinkelio direktoriaus, pavaduotoju. 1842 metais suprojektavo Peterburge pirmąjį arkinį ketinį aštuonių tarpsnių su pasukama varstomąja perdanga tiltą per Nevą. Taip pat nuo 1842 iki 1850 metų
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vadovavo jo statybai. Tilto atidarymo dieną caras papuošė Kierbedźį specialiu medaliu ir paskyrė generolu majoru.
Stanisławas Kierbedźis buvo pripažintas mokslininkų bendruomenėje, dirbo Peterburgo universiteto korespondentu (fizikos ir matematikos katedroje) ir nuo 1858 metų tapo garbės nariu.
1852 metais jis tapo geležinkelio Peterburgas–Varšuva statybos direktoriaus pavaduotoju. Kad susipažintų
su naujomis technologijomis ir tiltų tiesimo būdais, keliavo į užsienį. Kierbedźis aplankė Angliją, Vokietiją, Austriją ir Belgiją. Jis greitai panaudojo savo žinias, tiesiant tiltus per Lugą ir Dauguvą 1853–1857 metais. Taip pat
prisidėjo projektuojant Vilniaus ir Kauno tunelius. 1858 metais tyrė tiltų kniedytuosius sujungimus. 1859–1864
metais suprojektavo ir pastatė 6 tarpsnių geležinį santvarinį su lygiagrečiomis juostomis tiltą per Vyslą Varšuvoje,
jo atramoms panaudojo tuomet naujoviškus kesonus. Šis tiltas pavadintas jo vardu.
Iki 1891 m. dirbo Rusijos susisiekimo valdyboje, konsultavo Kronštato ir Sankt Peterburgo uostų, Marijos
vandens kelio atnaujinimo projektus. 1881 m. buvo paskirtas slaptu patarėju, šis postas 1886–1887 metais leido
jam ne kartą pakeisti ryšių ministrą.
Pagerbiant šešiasdešimties metų darbą (1889) jam buvo suteiktas Komunikacijos inžinierių asociacijos ir
Sankt Peterburgo Ryšių technikos instituto garbės nario titulas. O Sankt Peterburgo institutas ir Varšuvos politechnikos institutas įsteigė jo vardo stipendijas.
1891 metų rugpjūčio 8 dieną Stanisławas Kierbedźis atsistatydino ir apsigyveno Varšuvoje.
Nors pasiekė aukštą poziciją visuomenėje, Kierbedźis niekada nepamiršo savo kilmės. Jo namai Sankt Peterburge buvo lenkų bendruomenės centras. Darbe jo kolegos dažniausiai buvo lenkų kilmės.
Baigęs karjerą jis tapo Varšuvos Homeopatijos draugijos pirmininku, jai paliko savo vertingą biblioteką. Taip
pat dalį savo techninių knygų padovanojo Lvovo Politechnikos bibliotekai.
Stanisławas Kierbedźis šelpė Lietuvos menininkus. XIX amžiaus pabaigoje Riebinių dvare įkūrė lietuvių menininkų kūrybos namus.

Leonidas Pimonovas (1908–2000)
(Леонид Васильевич Пимонов)
Leonidas Pimonovas gimė Orienburge, žinomoje sentikių šeimoje (tėvas Vasilijus Moisejevičius, mama Nadežda Ivanovna). Jo tėvas buvo sentikių maldos namų steigėjas Vilniuje.
Pirmojo pasaulinio karo metais iškeliavo su tėvais į Rusiją, grįžo trečiajame dešimtmetyje. Baigė Vilniaus
Adomo Mickevičiaus gimnaziją, o 1935 metais Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetą.
Jis mėgo sportą, dažnai dalyvaudavo teniso turnyruose. Domėjosi kinematografija, dirbo trumpametražių
filmų operatoriumi ir režisieriumi Lenkijos Telegrafijos agentūrai. 1930 metais Pimonovas nufilmavo prezidento
Mościckio apsilankymą Vilniaus sentikių maldos namuose. Kartu su savo pusbroliu Borisu buvo Vilniaus kino teatrų „Hollywood“ ir „Kasyno“ savininkas.
1941 metais kartu su žmona Eugenija (lenkė, priėmusi stačiatikių tikėjimą) išvažiavo į Vokietiją, kur 1941–
1947 metais dirbo gamykloje „Breunsing“ Berlyne (darbininku, vėliau direktoriumi). Mokėsi Berlyno technologijų
institute ir įgijo fizikos daktaro laipsnį. Nuo penktojo dešimtmečio pabaigos gyveno Prancūzijoje. Pimonovas taip
pat dirbo inžinieriumi Prancūzijos nacionalinio telekomunikacijos tyrimų centre. 1965 metais apgynė fizikos daktaro laipsnį Sorbonos universitete. Nuo 1967 metų vadovavo Praktinių tyrimų mokyklos laboratorijai. Pimonovas
taip pat buvo daugybės išradimų ir patentų autorius.
Nuo 1971 iki 1979 metų jis buvo Nacionalinio mokslinių tyrimų centro Paryžiuje direktoriumi, o 1971–1973
vadovavo Prancūzų akustikų asociacijai.
Po 1991 metų jam buvo grąžinta Lietuvos pilietybė, į nepriklausomą Lietuvą pirmą kartą atvyko 1994 metais.
1998 m. dalyvavo Sentikių kongrese Panevėžyje.
1997 metais Pimonovas įkurė Vilniuje pagalbos Alzheimerio ligos aukoms fondą (Eugenijos ir Leonido Pimonovų fondas). Jo žmona Eugenija mirė nuo Alzheimerio ligos Paryžiuje 1996 metais ir buvo palaidota Vilniaus
sentikių kapinėse.

81

3 dalis. BRANDOS DARBO IŠBANDYME DALYVAVUSIŲ MOKINIŲ DARBAI

Išvados

Priedai

Apibendrinant galima pasakyti, kad matematikos mokslas Vilniaus universitete XVIII–XIX amžiuje sparčiai
vystėsi, o mokymo lygis buvo panašus į kitų tuometinių Europos universitetų lygį. Tai buvo pasiekta dėka žymių
profesorių, tarp jų: Marcinas Poczobuttas ir Janas Śniadeckis.
Dėl savo istorijos Vilniaus universitetas ir mūsų laikais yra žinomiausia Lietuvos aukštoji mokykla.

Informacijos šaltinių sąrašas
1. A. Bumblauskas „Vilnius– LDK sostinė“
2. Vilniaus universiteto istorija 1579–1803 m. Vilnius, 1976
3. Vilniaus universiteto istorija 1803–1840 m. Vilnius, 1977
4. Vilniaus universiteto istorija 1840–1979 m. Vilnius, 1979
5. J.Klos „Wilno. Przewodnik kajoznawczy“, Vilnius, 1923
6. Witold Więcław „Matematyka polska epoki Oświecenia“
7. VU portalas internete: www.vu.lt

Priedas 1: VU XVIII a.

Priedas 3: J. Chreptowiczius

Priedas 2: J. Rossignolio vadovėlis

Priedas 4: I. Massalskis, pirmasis KEN pirmininkas

Priedas 6: M. Poczobuttas Odlanickis
Priedas 5: A. J. Czartoryskis
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3. GAMTOS MOKSLAI
Gamtos mokslų srities išbandytų brandos darbų vertinimas (žr. 26 lentelę).
26 lentelė

Mokinių, besimokančių vidurinėse mokyklose 11klasėse / gimnazijose 3-4 klasėse, parengtų
gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) brandos darbų įvertinimai

Priedas 8: J. Śniadeckio parašas

Priedas 7: J. Śniadeckis

10 balų įvertinti 3 brandos darbai
9 balais įvertinti 8 brandos darbai
8 balais įvertinti 7 brandos darbai
7 balais įvertintas 1 brandos darbas
6 balais įvertinti 3 brandos darbai
5 balais įvertintų brandos darbų nebuvo
4 balais įvertintų brandos darbų nebuvo

3 balais įvertintų brandos darbų nebuvo
2 balais įvertintų brandos darbų nebuvo
Neįskaitytų brandos darbų nebuvo

3.1. Biologija
Tema: „Pelėsiai mūsų namuose“. Atlikto brandos darbo pavyzdys ir komentarai (žr. 27 lentelę).
27 lentelė

Brandos darbo įvadas, išvados

Komentarai

Turinys

Priedas 9: S. Kierbedźis
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1. Įvadas (p. 3)
2. Kas yra pelėsiai ir kaip jie atsiranda? (p. 4)
3. Kuo pelėsiniai grybeliai skiriasi nuo augalų
bei gyvūnų ir kuo yra į juos panašūs? (p. 5)
4. Pelėsių atsiradimo ir plitimo sąlygos (p. 5)
5. Pelėsinių grybų poveikis sveikatai (p. 6)
6. Kaip kovoti su pelėsiais? (p. 7)
7. Tyrimai (p. 8)
8. Vienuoliktų klasių mokiniai (p. 8)
9. Dvyliktų klasių mokiniai (p. 9)
10. Išvados (p. 11)
11. Literatūra (p. 12)
Įvadas
Pelėsių išvaizda bei jų poveikis žmogaus sveikatai domina žmoniją nuo tų laikų, kai žemėje atsirado pirmas
žmogus. Pelėsis ir grybeliai lydi mus per visą žmonijos
istoriją, bet atsirado jie daug anksčiau už patį žmogų.
Nepaisant daugybės mokslinių tyrimų, aktyvaus mikrobiologijos vystymosi, turtingos statistinės patirties, pelė-

Suformuluota brandos darbo tema yra per plati, todėl
diktuoja referatinio pobūdžio temos išdėstymą ir neatspindi darbe atlikto tyrimo turinio, kurio probleminį
pobūdį atspindi turinio formuluotės.
Pateiktas darbo turinys atspindi darbo esmę, tik kai
kurių temų pavadinimai neatskleidžia, kas norėta
pasakyti, pvz.: temos „Vienuoliktų klasių mokiniai“;
„Dvyliktų klasių mokiniai“ tiesiog nieko nepaaiškina
ir nenurodo, kokio pobūdžio informacija yra pateikta
šiuose skyriuose. Kai kurios temos suformuluotos kaip
klausimai. Juos vertėtų performuluoti kaip teiginius.
Šiame brandos darbe teigiama yra tai, kad atliktas tyrimas: apklausti vienuoliktų ir dvyliktų klasių mokiniai
Darbo įvadas pradedamas ne problemine, gamtamoksline, bet daugiau istorine tematika, būdingas referatinis, t. y. pasakojamasis teksto pateikimo stilius,
įvado pradžia pernelyg ištęsta, neveda prie nagrinėjamos problemos.
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siai išlieka viena iš mūsų pasaulio paslapčių, iki galo neištirta ir kiekvieną kartą atsirandanti vis nauju pavidalu.
Jau Didžiojo Aleksandro Makedoniečio laikais medinių
tiltų atramos buvo tepamos alyvuogių aliejumi, kad ant
jų nepradėtų augti pelėsiai. Senovės žmonės, pasak Korano, žinojo, kad jeigu namuose atsiranda pelėsių, reikia
kuo greičiau iš tų namų išsikraustyti ir sudeginti juos iki
pačių pamatų. Taip nelaimingoji šeima galėjo apsisaugoti nuo piktųjų dvasių, nes buvo manoma, kad pelėsių
atsiradimas reiškia, kad name apsigyveno visokiausi vaiduokliai, piktosios dvasios ar demonai.
Žalios, raudonos, pilkos ar juodos spalvos pelėsiai turi
skirtingą poveikį žmogaus sveikatai bei aplinkai, kurioje
jie auga. Pelėsiai gali būti labai naudingi žmogui, pavyzdžiui, tie, kuriuos galime aptikti ant sūrių, ar tie, iš kurių
yra gaminami vaistai, bet jie taipogi gali sukelti žmogui
sveikatos sutrikimų ar padaryti nemažą žalą aplinkai,
kurioje auga, dauginasi, vystosi. Pavyzdžiui, namuose
apsigyvenusius juoduosius pelėsius labai sunku sunaikinti, be to, jų sporos kenkia žmogaus sveikatai ir ardo
namo struktūrą. Juodieji pelėsiai gali sukelti plaučių ligas, alergiją. Jie yra ypač pavojingi žmonėms su silpnu
imunitetu, vaikams ar seniems žmonėms.
Šio darbo tikslas yra sužinoti kuo daugiau apie
pelėsius, aplinką, kurioje jie geriausiai jaučiasi,
tai, kaip jie atsiranda, jų augimo ir dauginimosi
procesus. Ant kelių skirtingų maisto produktų (pvz.,
duonos, uogienės, sūrių, vaisių) tam tikrą laikotarpį bus
auginami pelėsiai. Po kelių dienų ant maisto produkto
susidarę pelėsiai bus tiriami mikroskopu. Visos pastabos bus surašytos bei trumpai paaiškintos.
Brandos darbo uždavinys yra atlikti tyrimus. Tai
pelėsių auginimas, darbas su mikroskopu, sandaros
tyrinėjimas, taip pat projekto metu bus atliekamas anketavimas, kurio pagrindinis tikslas – išsiaiškinti, ar
mokiniai žino, kas yra pelėsis, kokiai karalystei jis priskiriamas, pelėsių teigiamas bei neigiamas savybes, kur
jie dažniausias aptinkami ir kaip su jais kovoti.
Pelėsius matome kiekvieną dieną, bet ar gerai žinome,
kas tai?. Žmonės ir žavisi tuo, ko nežino, ir bijo. Pelėsiai
nėra žmonijos priešai, bet tam, kad tinkamai su jais sugyventume, turime žinoti jų struktūrą, vietas, kuriose jie
geriausiai vystosi ir priemones, kaip su jais kovoti.
Atlikta apklausa:
Anketa
Pelėsiai mūsų namuose
1. Kokiai karalystei priklauso pelėsiai?
a) monerų (bakterijos);
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Brandos darbo tikslas – „...sužinoti kuo daugiau
apie pelėsius, aplinką, kurioje jie geriausiai
jaučiasi, tai, kaip jie atsiranda, jų augimo ir
dauginimosi procesus...“ – pradedamas veiksmažodžiu „sužinoti“, todėl formuluojamas žemesniuosiuose kognityvinės Bloomo ugdymo tikslų taksonomijos lygmenyse, skatinamas mokinio
žinojimas ir supratimas, bet ne analitiniai gebėjimai ir
kompetencijos, ypač svarbūs gamtos mokslų sistemoje. Suformuluotas tikslas akivaizdžiai neatitinka darbo
turinio, kuriame nurodomas atliktas tyrimas, vadinasi, tikslas turėjo būti suformuluotas orientuojantis į
aukštesniuosius Bloomo ugdymo tikslų taksonomijos
lygmenis, tokius kaip analizė, sintetinimas ar vertinimas.
Suformuluotas brandos darbo uždavinys – „Brandos
darbo uždavinys yra atlikti tyrimus. Tai pelėsių auginimas, darbas su mikroskopu, sandaros tyrinėjimas,
taip pat projekto metu bus atliekamas anketavimas,
kurio pagrindiniu tikslas – išsiaiškinti, ar mokiniai
žino, kas yra pelėsis, kokiai karalystei jis priskiriamas,
pelėsių teigiamas bei neigiamas savybes, kur jie dažniausias aptinkami ir kaip su jais kovoti.“ – sudėtingos struktūros, kuri daugiau primena kompleksinį ir
painų mokymosi uždavinį, o ne tyrimo procesualumą
demonstruojančius eigos etapus.
Šiuo atveju taip pat neatliktas reikalavimas tikslą skaidyti į mažesnės apimties, konkrečius veiksmus. Be to,
pastaroji uždavinio formuluotė jau yra aukštesnio,
analizės lygmens, todėl nėra korektiška nurodyto tikslo atžvilgiu (kaip jau buvo minėta, tikslas suformuluotas žinojimo lygmenyje).
Šiame brandos darbe atlikta ir aprašyta mokyklos
vienuoliktų ir dvyliktų klasių mokinių apklausa. Teigiama yra tai, kad darbe pateikta tyrimo anketa. Tai
reprezentuoja atlikto tyrimo skaidrumą ir atskleidžia
tyrimo klausimus. Nors suformuluoti tyrimo anketos
klausimai galėtų būti tikslinami, siekiant išgryninti
rašto darbo stilių, tikslintinos kai kurios formuluotės,
pavyzdžiui, „Ar randate pelėsių...“; „Ar girdėjote,
koks pelėsis yra...“; „Ar kovojate su...“; „Kaip kovojate su pelėsiais, pvz., vonioje, ant sienų“, ir pan., mokinį
galima pagirti už tai, kad klausimai yra aiškūs.
Kai kurie klausimai galėjo būti labiau detalizuoti ir patikslinti, pavyzdžiui, gavus atsakymus apie respondentų patirtį naikinant pelėsius, vertėtų sužinoti ir būdus

b) protistų (pirmuonys);
c) grybų;
d) augalų;
e) gyvūnų.
2. Ar randate pelėsių namuose?
a) taip;
b) ne;
c) jei taip, tai kur? Išvardykite.
3. Jeigu ant maisto produktų, tokių kaip uogienė, duona,
randate pelėsių, ar vartojate šiuos produktus maistui?
a) taip;
b) ne.
4. Ar girdėjote, kokie pelėsiai yra naudingi žmogaus
sveikatai?
a) sūriniai pelėsiai;
b) pelėsiai, išaugę ant sūrių namuose;
c) pelėsiai, išaugę ant vaisių;
d) pelėsiai, išaugę ant duonos.
5. Ar kovojate su pelėsiais?
a) taip;
b) ne.
6. Kaip kovojate su pelėsiais, pvz., augančių vonioje, ant
sienų?
a) cheminėmis medžiagomis;
b) vandeniu;
c) išvis nekovojame.
Klasė:
Amžius:
Priedas № 28

Vienuoliktų klasių mokiniai
Išvados
Pelėsių sutinkame kiekvieną dieną drėgnose ir šiltose
vietose. Projekto metu sužinojau, kokiomis sąlygomis
geriausiai išauginti pelėsius – jiems reikia užtikrinti atitinkamą drėgmės laipsnį, temperatūrą, , jeigu pelėsiai
auginami ant maisto produktų, geriausia juos laikyti uždaroje aplinkoje.
Nors pelėsinis grybelis atsirado daug anksčiau negu pats
žmogus ir turi daugiau patirties, kaip gyventi žemėje,

ar pelėsių atsiradimo namuose prevencijos priemones
ir pan., labiau sieti su aprašomojoje dalyje pateikta informacija.
Pastebėtina, jog duomenys apie respondentus surinkti
gana vienpusiškai: paklausta, kurioje klasėje mokosi
mokinys(-ė) ir jo (jos) amžius, bet nesidomėta respondentų lytimi, gyvenama aplinka (name ar bute gyvena), dažniausiai namuose pelėsių pažeistomis vietomis ir pan.
Prieduose pateikta daug gausios ir spalvingos, temą
iliustruojančios medžiagos: tai – pelėsių vaizdai pro
mikroskopą, apklausos rezultatus atspindintys grafikai ir kt., tačiau pasigesta paveikslų pavadinimų. Šiame darbe jie tiesiog vadinami, pvz., „Priedas № 28“ ir
keli paveikslai išdėstyti viename lape. Viena vertus, atrodytų, kad sutaupytas popierius, antra – pakankamai
painiavos norint surasti reikiamą paveikslą, juolab
kad nurodyti tik „priedų“ numeriai, o pateikti paveikslai ir iliustracijos – be pavadinimų.
Mokinių apklausos rezultatai pateikti atitinkamuose
darbo skyriuose. Pavyzdžiui: „Į anketos „Pelėsiai mūsų
namuose“ klausimus atsakė 27 15–18 metų amžiaus
vienuoliktos klasės mokiniai. Iš 27 anketuotų (priedas
№ 21) vienuoliktų klasių mokinių į pirmą klausimą
(Kokiai karalystei priklauso pelėsiai?) 4 respondentai
atsakė, kad pelėsiniai grybai priklauso monerų (bakterijų) karalystei, 2 mokiniai atsakė, kad tai protistų
(pirmuonių) karalystė, o 21 mokinys atsakė, kad tai
grybų karalystė, ir tai buvo teisingas atsakymas. Tačiau po tokio rezultatų apibūdinimo vertėtų pateikti
apibendrinimą.
Kitu atveju, nors pateikiamas apibendrinimas, taisytinas tekstas (paryškinta): „...Į 2 klausimą (priedas №
22), 13 mokinių atsakė, kad randa pelėsių namuose,
o 14 – kad nesusiduria su pelėsiniais grybais namuose,
taigi apie 51,85% mokinių su pelėsiais namuose nesusiduria. Dažniausiai mokiniai, kurie atsakė, kad
randa pelėsinių grybų namuose, parašė, kad jie yra
sutinkami ant duonos, uogienės, vaisių, daržovių,
vonios kambaryje, sienos už spintos. Taigi dažniausiai
mokiniai randa pelėsių drėgnose ir gana šiltose vietose, nes čia pelėsiniams grybams geriausios sąlygos
vystytis, augti ir daugintis...“
Neaišku, kodėl, bet anketinė apklausa painiojama su
projektu: „Projekto metu buvo apklausti 55 xxxx gimnazijos xxxx mokiniai...“ Mokytojams vertėtų atkreipti didesnį mokinių dėmesį į vartojamas sąvokas, juk
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žmogus išmoko naudoti pelėsius savo naudai, pvz., gaminant sūrius, pelėsiai naudojami gaminant vyną, peniciliną, kuris naudojamas antibiotikų gamyboje. Žinoma
ne visi pelėsiai yra naudingi, pvz., juodasis pelėsis gali
ardyti net betoninius pastatus, namų pamatus, medines
konstrukcijas, medinius tiltus.
Projekto metu buvo apklausti 55 xxxx gimnazijos xxxx
mokiniai, iš kurių sužinojau, kad pelėsiai mūsų namuose dažniausiai pasitaiko ant tokių maisto produktų kaip
duona, uogienė, vaisiai ar vietose, kur dažnai yra labai
daug drėgmės, taigi už spintų, vonios kambaryje, ant
sienų, prie lubų ir langų. Apklausti vienuoliktos ir dvyliktos klasės moksleiviai, apie 95% anketuotųjų žino, kad
pelėsiniai grybai priklauso grybų karalystei. Apie 91%
mokinių žino, kad ne visi pelėsiai yra kenksmingi sveikatai, o sūriniai pelėsiai yra naudingi žmogaus sveikatai. 50% mokinių, kurie randa pelėsių namuose, kovoja
su jais cheminėmis medžiagomis ir vandeniu. Mokiniai
žino gana daug informacijos apie pelėsinius grybus ir
būdus, kaip su jais kovoti.
Kiekvienas gyvas organizmas, kuris gyvena žemėje, turi
sugyventi kartu taikoje ir nekovoti tarpusavyje. Taigi
žmogus turi prisitaikyti prie to, kad pelėsis yra vienas
stipriausių žmonijos priešų, nes jis gali lengvai gyventi
kosmose, kur nėra deguonies, būtino žmogaus egzistencijai. Pelėsis, kuris buvo išsiųstas į kosmosą ir po kelionės ištirtas, pasak rusų mokslininkų, biologų, yra stipresnis negu žemiškasis prototipas. Pelėsis yra stiprus
žmogaus priešas, bet žinant, kaip su juo kovoti, žmonija
gali panaudoti savo „priešo“ galimybes naujų vaistų ir
naudingų žmogaus sveikatai maisto produktų gamybai.
Literatūra
1. „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“, Stasys
Kleinys (vyr. redaktorius), Mokslo ir enciklopedijų
leidybos institutas, Vilnius, 2000;
2. „Biologija“, Sylvia S. Mader, „Alma littera“,
Vilnius, 2001;
3. „Encyklopedia Biologia“, „Greg“, Kraków,
2007;
4. „Жизнь животных“, В. Е. Седаков,
„Просвещение“, Москва, 1989;
5. http://lt.lt.allconstructions.com/portal/
block/4/article/8890;
6. http://translate.google.lt/translate?hl=lt&la
ngpair=en|lt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mold

gamtamoksliniuose dalykuose ypač didelis dėmesys
skiriamas tyrimo kompetencijai.
Apie analizuojamojo brandos darbo išvadas galima
spręsti tik remiantis pateikto turinio temomis, nes koreliacijos su iškeltu darbo uždaviniu nėra, o detalesni
uždaviniai nesuformuluoti.
Išvadų tekstas, kaip ir viso darbo, taip pat galėtų būti
tobulintinas, didesnį dėmesį atkreipiant į kalbos vartojimą, vengti literatūrinių apibūdinimų gamtos mokslo žinioms pristatyti, pavyzdžiui: taisytini šie teiginiai
(probleminės sakinio dalys paryškintos): „...Nors pelėsinis grybelis atsirado daug anksčiau negu
pats žmogus ir turi daugiau patirties, kaip gyventi žemėje, „...Pelėsis yra stiprus žmogaus priešas...“;
„...Kiekvienas gyvas organizmas, kuris gyvena žemėje,
turi sugyventi kartu taikoje ir nekovoti tarpusavyje...“ ir pan.
Taigi, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, mokinys stengėsi formuluoti išvadas, tačiau nepakankamai tiksliai
suformulavus darbo tikslą ir uždavinius, sunku tai padaryti korektiškai.
Brandos darbo parengimui nurodytoje literatūroje paminėti ir kiti informacijos šaltiniai. Vertėtų atkreipti
mokytojų dėmesį, kad literatūrą ir nuorodas internete kartu paėmus mokiniai galėtų vadinti informacijos
šaltiniais.

xxxx xxxx gimnazija

Brandos darbas
Sritis: biologija
PELĖSIAI MŪSŲ NAMUOSE

Kūrėja: xxxx xxxx
Klasė xxxx
Vadovė: xxxx xxxx

xxxx, 2010

Toliau pateiktas mokinio parengtas brandos darbas brandos darbo išbandymo metu.
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Turinys

1.
2.
3.
4.

Įvadas (p.3)
Kas yra pelėsiai ir kaip jie atsiranda? (p. 4)
Kuo pelėsiniai grybeliai skiriasi nuo augalų ir gyvūnų ir kuo į juos panašūs? (p. 5)
Pelėsių atsiradimo ir plitimo sąlygos (p. 5)

5. Pelėsinių grybų poveikis sveikatai (p. 6)
6. Kaip kovoti su pelėsiais? (p. 7)
7. Tyrimai (p. 8)
8. Vienuoliktų klasių mokiniai (p. 8)
9. Dvyliktų klasių mokiniai (p. 9)
10. Išvados (p. 11)
11. Literatūra (p. 12)
12. Priedai (p. 13)

Įvadas

Pelėsių išvaizda bei jų poveikis žmogaus sveikatai domina žmoniją nuo tų laikų, kai žemėje atsirado pirmas žmogus. Pelėsiai ir grybeliai lydi mus per visą žmonijos istoriją, bet atsirado jie daug anksčiau už patį žmogų.
Nepaisant daugybės mokslinių tyrimų, aktyvaus mikrobiologijos vystymosi, turtingos statistinės patirties, pelėsiai
išlieka viena iš mūsų pasaulio paslapčių, iki galo neištirta ir kiekvieną kartą atsirandanti vis nauju pavidalu. Jau
Didžiojo Aleksandro Makedoniečio laikais medinių tiltų atramos buvo tepamos alyvuogių aliejumi, kad ant jų nepradėtų augti pelėsiai. Senovės žmonės, pasak Korano, žinojo, kad jeigu pelėsių atsiranda namuose, reikia kuo
greičiau iš tų namų išsikraustyti ir sudeginti juos iki pačių pamatų. Taip nelaimingoji šeima galėjo apsisaugoti nuo
piktųjų dvasių, nes buvo manoma, kad pelėsių atsiradimas reiškia, kad name apsigyveno visokiausi vaiduokliai,
piktosios dvasios ar demonai.
Žalios, raudonos, pilkos ar juodos spalvos pelėsiai turi skirtingą poveikį žmogaus sveikatai bei aplinkai,
kurioje jie auga. Pelėsiai gali būti labai naudingi žmogui, pavyzdžiui tie, kuriuos galime aptikti ant sūrių, ar tie, iš
kurių gaminami vaistai, bet jie taipogi gali sukelti žmogui sveikatos sutrikimų ar padaryti nemažą žalą aplinkai, kurioje auga, dauginasi, vystosi. Pavyzdžiui, namuose apsigyvenusius juoduosius pelėsius labai sunku sunaikinti, be
to, jų sporos kenkia žmogaus sveikatai ir ardo namo struktūrą. Juodieji pelėsiai gali sukelti plaučių ligas, alergiją.
Jie ypač pavojingi žmonėms su silpnu imunitetu, vaikams ar seniems žmonėms.
Šio darbo tikslas yra sužinoti kuo daugiau apie pelėsius, aplinką, kurioje jie geriausiai jaučiasi, kaip jie
atsiranda, jų augimo ir dauginimosi procesus. Ant kelių skirtingų maisto produktų (pvz., duonos, uogienės, sūrių,
vaisių) tam tikrą laikotarpi bus auginami pelėsiai. Po kelių dienų ant maisto produkto susidarę pelėsiai bus tiriami
mikroskopu. Visos pastabos bus surašytos ir trumpai paaiškintos.
Brandos darbo uždavinys yra atlikti tyrimus. Tai pelėsių auginimas, darbas su mikroskopu, sandaros tyrinėjimas, taip pat projekto metu bus atliekamas anketavimas, kurio pagrindinis tikslas – išsiaiškinti, ar mokiniai
žino, kas yra pelėsiai, kokiai karalystei jie priskiriami, pelėsių teigiamas bei neigiamas savybes, kur jie dažniausiai
sutinkami ir kaip su jais kovoti.
Pelėsius matome kiekvieną dieną, bet ar gerai žinome, kas tai?. Žmonės ir žavisi tuo, ko nežino, ir bijo. Pelėsiais nėra žmonijos priešai, bet tam, kad tinkamai su jais sugyventume, turime žinoti jų struktūrą, vietas, kuriose
jie geriausias vystosi, ir priemones, kaip su jais kovoti.

Kas yra pelėsiai ir kaip jie atsiranda
Pelėsis – drėgnose vietose, ant pūvančių organinių medžiagų atsirandantis parazitinis grybelis, plėkas
(Macor penicillium), tai pelėsinio grybelio apibrėžimas, kurį galime rasti Lietuvių kalbos žodyne.
Pelėsiai tai bendras saprofitinių grybų, priklausančių įvairioms taksonominėms grupėms (pvz., Mucor, grybelis, Aspergillus), pavadinimas. Pelėsiai priklauso grybų karalystei – Mycota (Fungi). Dažniausiai tai siūliniai grybai,
turintys vienintelį siūlą, vadinamą hyphae. Šie siūlai auga ir šakojasi sudarydami siūlų tinklą, vadinamą mycelium.
Pelėsių grybeliai – tai mikroskopiniai augalai – parazitai, neturintys kamieno, šaknų ir lapų; juose nėra chlorofilo.
Pelėsiai yra žalios, juodos, pilkos ar raudonos spalvos. Dažniausiai savo namuose ant vaisių, duonos aptinkame
žalios spalvos pelėsių, pilkos bei juodos spalvos pelėsių pasitaiko ypač drėgnose vietose, pvz., ant sienų prie lango
arba vonioje ant plytelių, kur patenka ir ilgai neišdžiūsta vanduo, tualetuose, prie praustuvų, dušų, rūsiuose, už
šaldytuvų, po tapetais ir t. t. Pelėsiai gali augti net ant cementinių ar betoninių grindų ir sienų. Esant maksimaliai
drėgmei (daugiau kaip 80% santykinės drėgmės) pelėsiai auga net ant medžiagų, kurios nėra jų maisto šaltinis
(pvz., ant stiklo), ir maitinasi dulkėmis, kurios nusėda ant paviršių. Idealios sąlygos pelėsiams augti susidaro tada,
kai ant paviršių kondensuojasi drėgmė.
Pelėsių grybiena auga ant įvairių organinių junginių (pvz., augalų, maisto, trąšų, komposto). Pelėsinis grybas minta angliavandeniais, kurių yra medienoje, celiuliozės gaminiuose (tapetai), dažuose (sudedamosios dalys),
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naminių augalų dirvoje ir pan. Todėl ir sintetinės grindų dangos, oda ir klijai gali pasidengti kenksmingu pelėsiniu
grybu. Aspergillus tai pelėsiai, naudojami maisto technologijoje (pvz., sūrių gamyboje, vyndarystėje). Tokios formos kaip penicilinas yra naudojamos antibiotikams gaminti. Pelėsis – liaudiškas grybelio pavadinimas. Grybelis
gali būti pelėsinis (auga ant akmens, betono, dažytų paviršių), mėlynasis (auga ant medienos pluošto). Pelėsių
grybeliai išplito beveik visur: jie aptinkami ir žmogaus būste, ir išorinėje jo aplinkoje.
Pelėsiai susiformuoja kolonijomis ant drėgnų lapų, kelmų, senų medžių, drėgnose ir šiltose patalpose.
Pamiršti maisto produktų likučiai po keleto dienų pasidengia voratinkliniu grybienos sluoksniu, pašerpetojusiu
baltais, pilkais, žaliais ar juodais plaukeliais. Blizgančiose plaukelių viršūnėse gausu subrendusių sporų. Jos nuo
mažiausio skersvėjo sklando oru. Patekusios į tinkamas sąlygas per kelias valandas sudygsta ir greitai išaugina
naują pelėsių koloniją. Pelėsiai ne tik sugadina daug maisto produktų, bet ir išskiria į aplinką nuodingų, sveikatai
pavojingų medžiagų; jie yra įvairių ligų sukėlėjai.
Pelėsiai augina mažytes sporas, dėl kurių vyksta jų reprodukcija. Siūlų tinklas ir sporos gana dažnai yra
tam tikros spalvos (juodos ar pilkos), tai daro jas matomas paprasta akimi. Tam, kad pelėsiai atsirastų, turi būti sukurta tinkama temperatūra ir drėgmės lygis bei substratas, iš kurio pelėsiai galėtų gauti maisto medžiagų. Pelėsiai
įsiveisia šiltose bei drėgnose patalpose kurios yra retai vėdinamos, jie gali pradėti augti oro drėkintuvuose.
Pelėsiais vystosi dviem būdais – vegetatyviniu ir generatyviniu. Vegetatyvinis pelėsių dauginimasis yra
galimas dėl sporų. Pelėsių sporos, kaip ir žiedadulkės, pernešamos oru. Pelėsiai augina mažytes sporas, dėl kurių
vyksta jų reprodukcija. Siūlų tinklas ir sporos gana dažnai yra tam tikros spalvos (juodos ar pilkos), tai daro jas matomas paprasta akimi. Tam, kad pelėsiai atsirastų, turi būti sukurta tinkama temperatūra ir drėgmės lygis bei substratas, iš kurio pelėsiai galėtų gauti maisto medžiagų. Generatyvinė reprodukcija apima dviejų ląstelių haploidinių
chromosomų skaičiaus poravimąsi ir vienos diploidalinės ląstelės atsiradimą. Daugindamiesi pelėsiai skleidžia į
aplinką ne tik sporas, bet ir cheminius junginius, kurie silpnina žmogaus imuninę sistemą.
Kuo pelėsiniai grybeliai skiriasi nuo augalų bei gyvūnų ir kuo į juos panašūs?
Pelėsiniais grybeliai, kaip ir gyvūnai ar augalai, tai visų pirma gyvieji organizmai. Pelėsius bei augalus sieja
tai, kad jie įtraukia maistines medžiagas visu savo paviršiumi, o ne praryja kaip gyvūnai. Jie negali judėti ar keisti
savo pradinės pozicijos, kurioje pradėjo augti, abu šie organizmai auga į viršų ir turi ląstelės senelę. Į gyvūnus pelėsiniai grybeliai panašūs tuo, kad vartoja gatavas organines medžiagas, pvz., įvairių augalų ar gyvūnų liekanas, taip
pat heterotrofiniu apykaitos tipu bei karbamido susidarymu. Nuo augalų pelėsiai skiriasi tuo, kad augalai moka
naudotis saulės energija bei sunaudoja anglies dioksidą iš oro ir gali sintetinti organines molekules iš anglies dioksido ir mineralinių medžiagų. Pelėsiai, kaip ir bakterijos, yra ne producentai, o konsumentai, jie išskiria į aplinką
anglies dioksidą kartu sunaudodami deguonį, kurį produkuoja augalai.
Pelėsių atsiradimo ir plitimo sąlygos
Pelėsiai plinta oru mikroskopinėmis sporomis. Patekę ant drėgno paviršiaus, pradeda augti plonyčiais siūlais (grybiena – micelis). Manoma, kad idealios sąlygos pelėsiams atsirasti ir plisti – 20 °C temperatūra ir didesnis
nei 95% santykinis oro drėgnumas. Bloga oro apykaita palaiko grybelių augimą. Kuo nešvaresnis būstas, tuo daugiau bakterijų, kuo daugiau bakterijų, tuo daugiau grybelių.
Pelėsiai aktyviai dauginasi kambario temperatūroje esant dideliam drėgnumui ir neefektyviai ventiliacijai,
ant daugelio medžiagų ir dangų, naudojamų patalpų viduje, įskaitant betoną, gipsą, medieną, plastiką, gumą, audininį linoleumo pagrindą, dažytus paviršius, kilimus, knygas ir pan.
Palankios sąlygos pelėsiui vystytis susidaro gėlių vazonuose. Mikrosporos (pelėsio sporos dydis – nuo 2 iki
8 mikronų) gali pakilti per vėdinimo sistemą iš drėgnų rūsių. Stipriausi pelėsiai rudenį, tai susiję su augalų irimu.
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Pelėsinių grybų poveikis sveikatai
Pelėsių yra visur gamtoje, jų sporų yra namų ir darbo vietos dulkėse. Tačiau kai pelėsių sporų yra daug , jie
gali sukelti sveikatos sutrikimų, pvz., alergines reakcijas ir kvėpavimo problemų.
Kai kurie pelėsiai gamina mikotoksinus, kurie gali kelti rimtą pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai. Kai kurie
tyrimai teigia, kad aukšto lygio mikotoksinai gali sukelti nervų sistemos sutrikimų, kai kuriais atvejais gali būti mirtini. Ilgai trunkantis poveikis, pavyzdžiui, kasdien darbo vietoje, gali būti itin žalingas. Moksliniai tyrimai parodė,
kad kasdieninis poveikis gali sukelti ilgalaikių bei sunkiai išgydomų ligų, pvz., vėžį bei astmos priepuolius.
Miestų gyventojai savo butuose praleidžia 50–70% laiko, o iš viso uždarose patalpose, įskaitant darbo
vietas, ir 80–90% laiko. Visą tą laiką per kvėpavimo takus filtruojamas patalpos oras, ir jei jame yra daug mikroorganizmų, jie nusėda plaučiuose (o pelėsio grybelių ląstelės gali giliai įsiskverbti į plaučių audinį), sukeldami įvairias
ligas. Tokios būklės mokslinėje literatūroje vadinamos sąvoka Sick building syndrome („ligas sukeliantis uždaros erdvės poveikis“, arba „sergančio namo sindromas“).
Pelėsių namuose paprastai galima rasti drėgnose, tamsiose patalpose, pvz., vonioje ar virtuvėje, sandėliuke,
neseniai užtvindytose vietose, rūsyje, santechnikos patalpose, ten, kur prasta ventiliacija. Kai kurios grybelių rūšys
gali sukelti organizmo intoksikaciją, diatezę vaikams, alergiją, peraugančią į bronchinę astmą, migreną, rinitą, otitą
(slogą), bronchitą, širdies ir kraujagyslių pažeidimus, mikotoksikozę, laringitą, tracheitą, pneumoniją, konjunktyvitą, pienligę, stomatitą, dermatitą, egzemą, kriptokokinį meningitą ir net onkologines ligas. Pelėsių sukeltomis
ligomis gali susirgti visa šeima. Kartais žmonėms, kurių imunitetas sumažėjęs, pelėsiai gali pažeisti vidaus organus. Visos išvardytos ligos yra lėtinės, jas sunku gydyti. Pelėsiai gali sukelti įvairių alergijų, tai akių niežulys, lėtinis
kosulys, galvos skausmas arba migrena, pasunkėjęs kvėpavimas, bėrimas, nuovargis, sinusinės problemos, nosies
užsikimšimas ir dažnas čiaudulys. Ypač retais atvejais nuo pernelyg ilgo kontakto su pelėsiais žmogus gali uždusti.

Kaip kovoti su pelėsiais
Pelėsiai dažniausiai auga nepakankamai vėdinamose drėgnose patalpose. Jie plinta ant sienų, prie kurių
prispausti baldai, kur sunkiai praeina oras, ant sienų, lubų, apie langus. Galbūt drėgmė patenka dėl jau minėto
šalčio tilto. Norint panaikinti pelėsius, reikia šalinti jų priežastį – kondensacinę drėgmę (ji namuose atsiranda ir
dėl laistomų gėlių, ir dėl to, kad vidaus patalpose skalbiama, džiovinama, gaminamas maistas, drėgmė padidėja
net senus medinius langus pakeitus plastikiniais).
Taigi pirmiausia reikia:
− nustatyti pelėsių atsiradimo vietas ir priežastis;
− sumažinti padidėjusią drėgmę (jos šaltiniai gali būti išoriniai: kiauras stogas ir vandentiekio sistemos
pratekėjimai, sienų įtrūkimai, vandens kondensavimasis ant vamzdynų ir metalinių konstrukcijų ir
pan.; vidinės drėgmės šaltinai: nepakankamas šildymas, nepalaikymas nuolatinės optimalios temperatūros, netinkamas vėdinimas, drėgmės kondensavimasis ant šaltų paviršių);
− pelėsiai intensyviai auga tamsoje, todėl rūsyje, vonioje, tualete rekomenduotina laikyti nors minimalią
degančią šviesą;
− apgenėti arti pastato esančius medžius, kurie visai nepraleidžia saulės šviesos – vėdinimas pagerės.
Prakiurę ar užsikimšę lietaus nutekamieji vamzdžiai taip pat teikia pelėsiams reikalingą drėgmę.
Didelių pelėsių vietų naikinimą reikėtų patikėti specialistams, kadangi šiam darbui naudojamos cheminės
medžiagos; netinkama elgsena su pelėsiais gali sukelti sveikatos sutrikimų. Šalinant nedidelius pelėsių plotus naudojamos medžiagos, kuriose yra chloro. Tai yra sveikatai kenksminga medžiaga, todėl alergiški, jautrūs žmonės,
sergantys astma ar kitomis kvėpavimo ligomis, turėtų būti atsargūs.
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Tyrimai
Kad galėtume kovoti su priešu, reikia žinoti, kaip jis atrodo, kuo minta, kaip dauginasi ir kokios yra (priedas № 3, 4) mūsų priešo silpnosios vietos. Mūsų tyrimo tikslas buvo nuodugniai išnagrinėti pelėsinių grybų įvairovę bei jų sandarą. Šio projekto metu buvo daromi tyrimai, auginami pelėsiai (priedas № 3, 4), kad sužinotume apie
pelėsinius grybus kuo daugiau informacijos, kaip atrodo kiekvienas pelėsis, pvz.: duonos pelėsis (priedas № 18),
vyšnių uogienės (priedas № 5, 6), obuolių uogienės (priedas № 13, 14), sieninis juodasis pelėsis (priedas № 15, 16),
sūrinis pelėsinis grybelis (priedas № 17, 18, 19). Visi tyrimai buvo atliekami su šviesiniu mikroskopu (priedas №
1, 2). Taipogi xxxx gimnazijoje xxxx buvo anketuojami (anketos pavyzdys priedas № 20) vienuoliktų bei dvyliktų
klasių mokiniai, iš viso 55 mokiniai, iš jų 27 vienuoliktos klasės mokiniai ir 28 dvyliktos klasės mokiniai. Jiems
buvo užduodami patys elementariausi klausimai apie pelėsinius grybelius:
1. Kokiai karalystei priklauso pelėsiai?
2. Ar mokiniai randa pelėsių namuose (jei taip, tai kur)?
3. Jeigu ant maisto produktų, tokių kaip uogienė, duona, mokiniai randa pelėsių, ar vartoja šiuos produktus
maistui?
4. Ar mokiniai girdėjo, koks pelėsis yra naudingas žmogaus sveikatai (priedas № 18, 18, 19)?
5. Ar mokiniai namie kovoja su pelėsiais?

6. Kaip mokiniai kovoja su pelėsiais namuose?

Vienuoliktų klasių mokiniai
Į anketos „Pelėsiai mūsų namuose“ klausimus atsakė 27 15–18 metų amžiaus vienuoliktos klasės mokiniai.
Iš 27 anketuotų (priedas № 21) vienuoliktų klasių mokinių į pirmą klausimą (Kokiai karalystei priklauso pelėsiai?)
4 respondentai atsakė, kad pelėsiniai grybai priklauso monerų (bakterijų) karalystei, 2 mokiniai atsakė, kad tai
protistų (pirmuonių) karalystė, o 21 mokinys atsakė, kad tai grybų karalystė, ir tai buvo teisingas atsakymas.
Į 2 klausimą (priedas № 22) 13 mokinių atsakė randantys namuose pelėsių, 14 nesusiduria su pelėsiniais
grybais namuose, taigi apie 51,85% mokinių su pelėsiais namuose nesusitinka. Mokiniai, kurie atsakė, kad randa
namuose pelėsinių grybų, dažniausiai jų aptinka ant duonos, uogienės, vaisių, daržovių, vonios kambaryje, ant
sienos už spintos. Taigi dažniausiai mokiniai randa pelėsių drėgnose ir pakankamai šiltose vietose, kurios suteikia
pelėsiniams grybams geriausias sąlygas vystytis, augti bei daugintis.

Dvyliktų klasių mokiniai
Į anketos „Pelėsiai mūsų namuose“ klausimus atsakė 28 17–19 metų amžiaus dvyliktos klasės mokiniai. Į 1
klausimą (priedas № 27) 28 iš 28 mokinių atsakė, kad pelėsiniai grybai priklauso grybų karalystei. Taigi 100%
mokinių žino, kuriai karalystei priklauso pelėsiai ir kokios jie sandaros.
Į 2 klausimą (priedas № 28) 15 mokinių atsakė aptinkantys pelėsių namuose. 10 mokinių parašė, kad pelėsinių
grybų namuose nesutinka. 53,35% mokinių į 2 klausimą atsakė teigiamai. Jie dažniausiai pelėsių randa konservuose, uogienėje, ant duonos, sūrių bei dešrų, vonios kambaryje, ant sienų ir lubų, drėgnose vietose. 46,65% mokinių į
2 klausimą atsakė neigiamai, taigi jie pelėsinių grybų namuose neaptinka.
Į 3 klausimą (priedas № 29) tik 7 mokiniai atsakė teigiamai, taigi tik 25% iš jų vartoja maisto produktus, jeigu
randa ant jų pelėsių. 21 mokinys, tai yra apie 75%, atsakė, kad tokių maisto produktų, ant kurių aptinka pelėsinių
grybelių, maistui nevartoja, juos išmeta.
Į 4 klausimą (priedas № 30) 26 mokiniai atsakė, kad naudingi žmogaus sveikatai sūriniai pelėsiai, 1 mokinys
parašė, kad naudingų pelėsių randame pelėsiniuose grybeliuose, išaugusiuose ant duonos, 1 mokinys atsakė, kad
„gerų“ pelėsių randame ant sūrių, ant kurių pelėsiai išaugo namuose. Teisingas atsakymas – sūriniai pelėsiai. Taigi
92,28% mokinių atsakė į šį klausimą teisingai ir tik 7,15% neteisingai.
Į 5 klausimą, (priedas № 31) 20 mokinių atsakė kovojantys su pelėsiais, 8 mokiniai parašė, kad su pelėsiniais
grybais nekovoja, nes jų namie neturi ar paprasčiausiai leidžia jiems ramiai augti ir vystytis. Taigi 71,42% mokinių
naikina pelėsius namuose, kad šie negalėtų išleisti savo sporų į jų butus, namus ir kad tokiu būdu nesukeltų gyventojams sveikatos sutrikimų. 28,58% mokinių palieka pelėsius ramybėje ir nenaikiną jų grybienos.
Į 6 klausimą (priedas № 32), 21 dvyliktokas atsakė, kad namuose jų šeima naikina pelėsius, pvz., ant sienų
vonioje, cheminėmis medžiagomis, vienas iš šių mokinių naikina pelėsius cheminėmis medžiagomis ir vandeniu. 7
mokiniai su pelėsiniais grybais nekovoja išvis, net jeigu tokių namuose ir randa. Taigi 75% mokinių kovoja su pelėsiniais grybeliais namuose cheminėmis medžiagomis ir vandeniu, kad pelėsiai nekenktų šeimos narių sveikatai.
25% mokiniai pelėsių nenaikina, jeigu tokių ir randa, palieka ramiai augti.

Į 3 klausimą (priedas № 23) teigiamai atsakė tik 7 asmenys, kad nevartoja supelijusių produktų, atsakė
20 mokinių, taigi tik 25,92% asmenų vartoja supelijusius produktus, o 74,08% mokinių tokius produktus išmeta.
Į 4 klausimą (priedas № 24), 25 vienuoliktokai atsakė, kad naudingų žmogaus sveikatai pelėsių galima rasti sūriuose, kuriuos perkame parduotuvėse, ir tai teisingas atsakymas. 1 mokinys parašė, kad „gerų pelėsių“ galime
sutikti ant sūrių, kai pelėsiai išaugo namų sąlygomis, 1 mokinis pasakė, kad naudingų pelėsinių grybų galime rasti
ant duonos. Taigi, 25 mokiniai, tai yra 92,59%, žino, kad naudingi žmogaus sveikatai yra sūriniai pelėsiai.
Į 5 klausimą (priedas № 25) 10 mokinių atsakė teigiamai, taigi jie kovoja su pelėsiniais grybais, o 17 atsakė
neigiamai, taigi jie nekreipia dėmesio į augančius namuose pelėsius bei jų sporas, kurios „skraido“ visame jų name,
ir palieka pelėsius augti. Taigi 37% mokinių kovoja su pelėsiais, o 63% su pelėsiniais grybais nieko nedaro.
Į 6 klausimą (priedas № 26), kaip mokiniai kovoja su pelėsiais, 5 atsakė, kad jei ir turi pelėsių namuose, tai
nekovoja su jais išvis. 22 mokiniai atsakė, kad kovoja su pelėsiais cheminėmis medžiagomis, nes tai geriausias būdas atsikratyti „nekviestais svečiais“. Taigi 81% mokinių kovoja su pelėsiais cheminėmis medžiagomis, dažniausiai
tai yra medžiagos, į kurių sudėtį įeina chloro preparatai. O 19% mokinių nekovoja su pelėsiais, net jeigu ir aptinka
tokių savo namuose.
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Išvados

Priedai

Pelėsių aptinkame kiekvieną dieną drėgnose ir šiltose vietose. Vykdydamas projektą sužinojau, kokiomis
sąlygomis geriausia išauginti pelėsius, kad jiems reikia užtikrinti atitinkamą drėgmės laipsnį, temperatūrą, jeigu
pelėsiai auginami ant maisto produktų, geriausia laikyti juos uždaroje aplinkoje.
Nors pelėsiniai grybeliai atsirado daug anksčiau negu pats žmogus ir turi daugiau patirties, kaip gyventi
žemėje, žmogus išmoko naudoti pelėsius savo naudai, pvz., sūriniai pelėsiai naudojami gaminant sūrius, pelėsiai
naudojami gaminant vyną, penicilinas naudojamas antibiotikų gamyboje. Žinoma, ne visi pelėsiai yra naudingi,
pavyzdžiui, juodasis pelėsis gali ardyti net betoninius pastatus, namų pamatus, medines konstrukcijas, medinius
tiltus.
Projekto metu buvo apklausti 55 xxxx gimnazijos xxxx mokiniai, iš kurių sužinojau, kad pelėsiai mūsų namuose dažniausiai pasitaiko ant tokių maisto produktų kaip duona, uogienė, vaisiai ar vietose, kur dažnai yra labai
daug drėgmės, taigi už spintų, vonios kambaryje, ant sienų, prie lubų ir langų. Apklausti vienuoliktos ir dvyliktos
klasės moksleiviai, apie 95% anketuotųjų žino, kad pelėsiniai grybai priklauso grybų karalystei. Apie 91% mokinių
žino, kad ne visi pelėsiai yra kenksmingi sveikatai, o sūriniai pelėsiai yra naudingi žmogaus sveikatai. 50% mokinių, kurie aptinka pelėsių namuose, kovoja su jais cheminėmis medžiagomis ir vandeniu. Mokiniai žino gana daug
informacijos apie pelėsinius grybus ir būdus, kaip su jais kovoti.

Priedas № 1

Priedas № 2

Priedas № 3

Priedas № 4

Priedas № 5

Priedas № 6

Kiekvienas žemėje gyvenantis gyvas organizmas turi sugyventi taikoje ir nekovoti tarpusavyje. Taigi žmogus turi prisitaikyti prie to, kad pelėsis yra vienas stipriausių žmonijos priešų, nes gali lengvai gyventi kosmose,
kur nėra deguonies, būtino žmogaus egzistencijai. Pelėsis, kuris buvo išsiųstas į kosmosą ir po kelionės ištirtas,
pasak rusų mokslininkų, biologų yra stipresnis negu žemiškasis prototipas. Pelėsis yra stiprus žmogaus priešas,
bet žinant, kaip su juo kovoti, žmonija gali panaudoti savo „priešo“ galimybes naujų vaistų ir naudingų žmogaus
sveikatai maisto produktų gamybai.

Literatūra

1. „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“, Stasys Kleinys (vyr. redaktorius), Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, Vilnius, 2000;
2. „Biologija“, Sylvia S. Mader „Alma littera“, Vilnius, 2001;
3. „Encyklopedia Biologia“, „Greg“, Kraków, 2007;
4. „Жизнь животных“, В. Е. Седаков, „Просвещение“, Москва, 1989;
5. http://lt.lt.allconstructions.com/portal/block/4/article/8890;
6. http://translate.google.lt/translate?hl=lt&langpair=en|lt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mold;
7. http://translate.google.lt/translate?hl=lt&langpair=en|lt&u=http://www.cdc.gov/MOLD/;
8. http://translate.google.lt/translate?hl=lt&langpair=en|lt&u=http://cool.conservationus.org/bytopic/mold/;
9. http://translate.google.lt/translate?hl=lt&langpair=en|lt&u=http://www.toxic-black-mold-info.com/;
10. http://www.vvspt.lt/aktuali-informacija/naujienos/pelesiai-ne-tik-estetine-problema/;
11. http://aplinkotyram.projektas.lt/veikla.htm;
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Priedas № 13
Priedas № 7

Priedas № 8

Priedas № 15

Priedas № 9

Priedas № 16

Priedas № 10

Priedas № 17

Priedas № 11

Priedas № 14

Priedas № 18

Priedas № 12

Priedas № 19
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Anketa
Pelėsiai mūsų namuose

Priedas № 21

1. Kokiai karalystei priklauso pelėsiai?
a) monerų (bakterijos);
b) protistų (pirmuoniai);
c) grybų;
d) augalų;
e) gyvūnų.
2. Ar aptinkate pelėsių namuose?
a) taip;
b) ne;
c) jei taip, tai kur? Išvardykite.
Priedas № 22
3. Jeigu ant maisto produktų, tokių kaip uogienė, duona, randate pelėsių, ar vartojate šiuos produktus maistui?
a) taip;

b) ne.
4. Ar girdėjote, kokie pelėsiai yra naudingi žmogaus sveikatai?
a) sūriniai pelėsiai;
b) pelėsiai, išaugę ant sūrių namuose;
c) pelėsiai, išaugę ant vaisių;
d) pelėsiai, išaugę ant duonos.
5. Ar kovojate su pelėsiais?
a) taip;
b) ne.
6. Kaip kovojate su pelėsiais, pvz., vonioje, ant sienų?
a) cheminėmis medžiagomis;
b) vandeniu;
c) išvis nekovojame.

Priedas № 23

Klasė:
Amžius:

Priedas № 20

Priedas № 24
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Priedas № 25

Priedas № 29

Priedas № 26
Priedas № 30

Priedas № 27

Priedas № 28
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4. SOCIALINIAI MOKSLAI ir KŪNO KULTŪRA
Socialinių mokslų srities išbandytų brandos darbų įvertinimai. Atlikto brandos darbo pavyzdys ir komentarai
(žr. 28 lentelę).
28 lentelė

Mokinių, besimokančių vidurinėse mokyklose 11klasėse / gimnazijose 3-4 klasėse, parengtų
socialinių mokslų (istorijos, geografijos, ekonomikos) ir kūno kultūros brandos darbų vertinimai

10 balų įvertinti 6 brandos darbai
9 balais įvertinti 3 brandos darbai
8 balais įvertinti 6 brandos darbai
7 balais įvertinti 3 brandos darbai
6 balais įvertintas 1 brandos darbas
5 balais įvertinti 2 brandos darbai

3 balais įvertintų brandos darbų nebuvo
2 balais įvertintų brandos darbų nebuvo
Neįskaitytų brandos darbų nebuvo
Darbo neparašė 1 mokinys
( geografija)

4 balais įvertinti 2 brandos darbai

4.1. Istorija
Tema „4.1. Pagonybės apraiškos Lietuvoje“. Atlikto brandos darbo pavyzdys ir komentarai (žr. 29 lentelę).
29 lentelė

Brandos darbo įvadas, išvados
Turinys:
I. Bendroji charakteristika
•
Religijos aprašymas
•
Atspindžiai Lietuvos istorijoje
II. Senosios religijos pasaulėžiūra
•
Pasaulio samprata
•
Dievybės ir papročiai
•
Dvasininkai
•
Kulto vietos
•
Pomirtinis pasaulis
III. Pagonybė Lietuvoje po krikšto
•
Pagonybės reliktai XV–XVIII a.
•
Senoji religija šiuolaikiniame pasaulyje
Įvadas
Darbas, tema “Pagonybės apraiškos Lietuvoje“, atspindės visą senovės lietuvių dvasinį gyvenimą ir pasaulėžiūrą. Remdamasi istoriniais šaltiniais, tautosaka bei
104

Komentarai

Brandos darbo tema yra gana plati, todėl leidžia interpretuoti numanomą darbo turinį. Daugiausia polemikos turėtų sukelti sąvoka „apraiškos“. Todėl ir turinyje
ieškota „apraiškų“ charakteristikų ir aiškinimo, tačiau
pateiktame turinyje tai atsispindi tik iš dalies.
Darbas įvertintas 8 balais. Teigiama yra tai, kad išreikšta autorės asmeninė nuomonė ir grindžiamas temos pasirinkimo motyvas: „Šio darbo dėka sieksiu ne
tik pagilinti žinias apie senąjį lietuvių tikėjimą, bet ir
stengsiuos išmokti dirbti savarankiškiau ir pagal nustatytą planą, ruošti informaciją, ją analizuoti, taip pat
apibendrinti iškeltas problemas tokios svarbos darbui
bei jį pristatyti.“ Tačiau reikėtų vengti suasmeninimų
ir bereikalingų žodelių, pavyzdžiui, tokiuose sakiniuose: „...Darbe stengsiuos kuo trumpiau ir konkrečiau
išaiškint, kaip visgi...“, „tad bandysiu bent iš dalies atskleisti ...esmę....“
Kyla klausimas dėl darbo tikslo: kuris sakinys gali būti

internetiniais duomenimis, stengsiuos pateikti senosios
religijos charakteristiką bei jos atspindžius mūsų tautos
istorijoje.
Visiems gerai žinoma, kad pagonybė yra politeistinė
religija, kurios išpažinėjai garbindavo gamtą ir dažnai
įasmenindavo ją nežmoniškomis būtybėmis, taip senovėje buvo aiškinama dauguma nesuprantamų dalykų.
Darbe stengsiuos kuo trumpiau ir konkrečiau
išaiškint, kaip visgi matydavo pasaulį lietuviai
prieš 1000 metų ir vėliau, kokią įtaką tai padarė

laikytinas tikslu, jeigu jis nėra pradėtas šiais žodžiais:
„tyrimo tikslas – ...“?
Tikėtina, kad darbo tikslu pasirenkamas toks teiginys:
“...Darbe stengsiuos kuo trumpiau ir konkrečiau išaiškint, kaip visgi matydavo pasaulį lietuviai prieš 1000
metų ir vėliau, kokią įtaką tai padarė dabartiniam
mūsų gyvenimui, kaip tai pakeitė istoriją.“ Taigi, darbo tikslas ir uždaviniai nesuformuluoti. Tai kelia esminių sunkumų toliau nagrinėjant darbą ir vertinant, ar
jis atitinka temą.

dabartiniam mūsų gyvenimui, kaip tai pakeitė
istoriją. Be viso to, tai yra unikalus tikėjimas, pilnas
nepakartojamų tradicijų ir požiūrių, kuriuos tikrai verta panagrinėti išsamiau, tad bandysiu bent iš dalies atskleisti pagonybės Lietuvoje esmę.
Šio darbo dėka sieksiu ne tik pagilinti žinias apie senąjį
lietuvių tikėjimą, bet ir stengsiuos išmokti dirbti savarankiškiau ir pagal nustatytą planą, ruošti informaciją,
ją analizuoti, taip pat apibendrinti iškeltas problemas
tokios svarbos darbui bei pristatyti jį.
Išvados
Šiame darbe bandžiau atskleisti ir parodyti pagrindines
senosios Lietuvos religijos savybes. Darbas padalintas į
3 logiškas dalis: I Bendroji pagonybės charakteristika; II
Senosios religijos pasaulėžiūra; Pagonybė Lietuvoje po
krikšto. Kiekvienoje iš jų stengiausi pakankamai trumpai ir aiškiai išdėstyti svarbiausias temą aprėpiančias
žinias.
Pasirinkau būtent šitą temą, nes, mano manymu, ji turėtų būti svarbi kiekvienam Lietuvos piliečiui. Senoji
valstybinė religija atspindi tų laikų mūsų protėvių mąstyseną bei pasaulėžiūrą. Įgiję bent dalį šių žinių, galime
geriau suprasti mūsų valstybės tradicijų bei senovinių
kultūrinių paminklų esmę. Taip pat, manau, kuo archajiškesnė religija, kultūra, tuo ji dvasiškai turtingesnė,
tuo daugiau joje galime rasti moralinių vertybių. Juk
anksčiau žmonės gyveno harmoningai su gamta ir supančiu pasauliu. Žinoma, nereikėtų visko, ką sužinome,
suprasti tiesiogiai, bet, mano manymu, lietuvių pagonybėje slypi visa sukaupta senolių išmintis.
Rašydama šį darbą, bandžiau bent iš dalies perprasti senąsias tradicijas bei žmonių suvokimą; siekiau parodyti
visus labiausiai paplitusius garbinimo papročius ir paryškinti visus skirtinguose šaltiniuose rastus skirtumus.
Tikiuosi, man pavyko teisingai suprasti, o vėliau tinkamai perteikti visas sukauptas žinias šiame darbe.

Darbo išvados suformuluotos, tačiau kyla abejonių,
ar jos atskleidžia autorės įžvalgas pasirinktoje temoje: „Pagonybės apraiškos Lietuvoje“, nes pernelyg nukrypta į asmeninės veiklos refleksiją: „...Šiame darbe
bandžiau atskleisti ir parodyti... Stengiausi
pakankamai trumpai ir aiškiai išdėstyti svarbiausias temą aprėpiančias žinias... Pasirinkau būtent šitą temą, nes, mano manymu, ji turėtų būti
svarbi kiekvienam... Taip pat, manau... Žinoma,
nereikėtų visko, ką sužinome, suprasti tiesiogiai, bet,
mano manymu... Rašydama šį darbą, bandžiau bent iš dalies... Tikiuosi man pavyko teisingai suprasti, o vėliau tinkamai perteikti visas sukauptas žinias šiame darbe.“
Taisytina, kad brandos darbe nenurodoma cituojama
literatūra, o literatūros sąrašas sudarytas nesivadovaujant bibliografiniais reikalavimais.
Darbas „Pagonybės apraiškos Lietuvoje“ yra referatinio pobūdžio. Išvadų koreliacijos su darbo tikslu ir
uždaviniais patikrinti neįmanoma, nes jie tiesiog nesuformuluoti.
Formuluojant išvadas vertėtų labiau remtis atliktos
analizės rezultatais, jas daryti iš konkrečių duomenų.
Brandos darbo parengimui nurodytoje literatūroje paminėti ir kiti informacijos šaltiniai. Vertėtų atkreipti
mokytojų dėmesį, kad literatūrą ir nuorodas internete
mokiniai galėtų vadinti informacijos šaltiniais.
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Brandos darbe naudota literatūra:
•
Gintaras Beresnevičius „Lietuvių religija ir mitologija“
•
Simonas Daukantas „Būdas senovės lietuvių
kalnėnų ir žemaičių“
•
Mindaugas Bartninkas „Senovės lietuviai. Religija ir mitiniai vaizdiniai“,
„Didžiųjų mitų keliais“
•
Juozas Jurginis „Pagonybės ir krikščionybės
santykiai Lietuvoje“
•
Norbertas Vėlius „Senovės baltų pasaulėžiūra“
•
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra“
Tyrinėjimai ir vaizdai
•
„Lietuvos istorija“
Interneto puslapiai:
•
http://www.romuva.lt/new/

xxxx xxxx gimnazija

Brandos darbas

Istorija
Pagonybės apraiškos Lietuvoje

Kūrėjas: xxxx xxxx
Vadovas:xxxx xxxx

xxxx, 2010
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Turinys

I. Bendroji charakteristika
• Religijos aprašymas
• Atspindžiai Lietuvos istorijoje
II. Senosios religijos pasaulėžiūra
• Pasaulio samprata
• Dievybės ir papročiai
• Dvasininkai
• Kulto vietos

•

Pomirtinis pasaulis

III. Pagonybė Lietuvoje po krikšto
• Pagonybės reliktai XV–XVIII a.
• Senoji religija šiuolaikiniame pasaulyje
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Įvadas

(4 p.)
(4 p.)

(7 p.)
(8 p.)
(12 p.)
(14 p.)
(15 p.)

Darbas, tema „Pagonybės apraiškos Lietuvoje“, atspindės visą senovės lietuvių dvasinį gyvenimą ir pasaulėžiūrą. Remdamasi istoriniais šaltiniais, tautosaka bei internetiniais duomenimis, stengsiuos pateikti senosios
religijos charakteristiką bei jos atspindžius mūsų tautos istorijoje.
Visiems gerai žinoma, kad pagonybė yra politeistinė religija, kurios išpažinėjai garbindavo gamtą ir dažnai
įasmenindavo ją nežmoniškomis būtybėmis, taip senovėje buvo aiškinama dauguma nesuprantamų dalykų. Darbe
stengsiuos kuo trumpiau ir konkrečiau išaiškint, kaip visgi matydavo pasaulį lietuviai prieš 1000 metų ir vėliau,
kokią įtaką tai padarė dabartiniam mūsų gyvenimui, kaip tai pakeitė istoriją. Be viso to, tai yra unikalus tikėjimas,
pilnas nepakartojamų tradicijų ir požiūrių, kuriuos tikrai verta panagrinėti išsamiau, tad bandysiu bent iš dalies
atskleisti pagonybės Lietuvoje esmę.
Šio darbo dėka sieksiu ne tik pagilinti žinias apie senąjį lietuvių tikėjimą, bet ir stengsiuos išmokti dirbti
savarankiškiau ir pagal nustatytą planą, ruošti informaciją, ją analizuoti, taip pat apibendrinti iškeltas problemas
tokios svarbos darbui bei jį pristatyti.

(19 p.)
(19 p.)
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I. Bendroji charakteristika
Religijos aprašymas
Lietuvių pagonybės formavimosi pradžia siekia tolimą indoeuropietišką kultūros praeitį. Baltai turėjo savo
tradicijas jau II tūkstantmetyje p. m. e. Lietuvių senovinei religijai būdinga tai, kas nepaaiškinama, neįprasta, žavinga ir naudinga. Pagonys garbino begalę dievų ir kiekvienas jų turėjo savo paskirtį; dievai buvo beveik nepriklausomi vienas nuo kito. Dievai skirtingose vietose buvo skirtingai garbinami, tačiau daugiau ar mažiau buvo
išlaikomas apeigų šablonas. Mūsų protėviai savo dievams nešdavo aukas ir savo bendruomenėse atlikdavo kitokias
religines apeigas, kurioms vadovaudavo religinis vedlys. Šios religijos išpažinėjai turėjo savo kulto vietas, kuriuose
būdavo aukojama ir deginama šventoji ugnis, jos buvo vadinamos romuvomis ir alkomis. Svarbiausias religinis
centras buvo įsteigtas VI a. Namuose pagonys taip pat turėjo savitus altorėlius ir šventus įrankius. Savaip žiūrėjo
jie ir į mirtį. Tikėta pomirtiniu pasauliu – tai dausos, kur patekdavo žmogaus vėlė po mirties.
Ilgainiui valstybės senasis tikėjimas keitėsi, jam didelę įtaką darė krikščionybė kaimyninėse šalyse. Įsigalėjus krikščionybei kaip oficialiajai religijai, garbinti pagonių dievus buvo uždrausta, ir sparčiai naikinamas. Taip
nyko visos religinės bendruomenės, tačiau paslapčia visdar buvo garbinami senieji dievai ir buvo vykdomos tradicinės apeigos. Jas su laiku dar labiau pradėjo įtakoti krikščionybė ir tokie susirinkimai įgavo savitą charakterį. Nors
buvo naikinamas, šis tikėjimas buvo įamžintas lietuvių tautosakoje ir perduodamas iš kartos į kartą, o pirminiai
rašytiniai šaltiniai išliko nuo XIII a.
Atspindžiai Lietuvos istorijoje
Lietuvių senoji religija turėjo savitą įtaką šalies istorijai. Dėl protėvių religijos išpažinimo, Baltai buvo izoliuoti nuo visos Europos net iki XIII a.: šiose žemėse nebūvo oficialios šalies, kuri susiformavo vėlyvu metu dėl kaimyninių šalių nuolatinių antpuolių. Baltų gentis pavyko suvienyti kunigaikščiui Mindaugui. Jo nuopelnas Lietuvai
– neapskaičiuojamas; kunigaikštis ne tik suvienijo tautas, tačiau ir sukūrė pakankamai stipria valstybę – Lietuvos
Didžiąją Kunigaikštystę, kuriai iki IV amžiaus vidurio pavyko užimti žemes iki Juodosios jūros.
Tuo metu, LDK atsiliko nuo kaimyninių šalių ne tik ūkio vystimusi, bet ir kultūra, architektūra, ir pasaulėžiūra, nepaisant to, lietuvių ir žemaičių tautos buvo religingos ir karingos. Tai įrodo Saulės ir prie Durbės mūšiai,
kuriose jie iškovoja pergales prieš Kalavijuočių ir Kryžiuočių ordinus, kurių tikslas buvo užimti lietuvių žemes bei
įvesti naująją religiją.
1387 m. (1413 m. – Žemaitoje) – įvyko LDK krikštas. Jis paspartino valstybės vidaus vystimasį, tačiau pradėjo naikintį senąją kultūrą, apie kurią dabar žinome tik iš šaltinių (Krikščionių dėka turime pirminių šaltinių apie
to meto LDK gyvenimą).

II Senosios religijos pasaulėžiūra
Pasaulio samprata
Pasaulio sukūrimas – iki šiol labai aktuali ir nuodugniai diskutuojama bei tyrinėjama tema. Seniau žmonėms
ne mažiau rūpėjo tokie klausimai negu dabar. Tačiau tokių pažengusių astronominių pasaulio susikūrimo modelių
kaip dabar nebuvo. Į tokius klausimus lietuviai privalėjo atsakyti savaip, tai vėliau buvo perduodama iš kartos į
kartą.
Lietuvių mitologijoje, pasaulio kūrimo teorijose svarbią reikšmę turi vanduo. Lietuviai vandenį traktuoja
kaip pradžių pradžią (kai dar nieko nebuvo), kaip „chaoso laikotarpį“.
Vienas žinomiausių mitų apie pasaulio sukūrimą teigia: labai seniai pasaulyje buvo vien tuštuma, miglos ir
žemai – vanduo; ten gyveno Dievas. Ilgą laiką Jis buvo vienas, bet panoro dar kažko, kas galėtų būti su Juo, kad
būtų linksmiau. Taip iš nuobodulio jis sukūrė angelą, su kuriuo ilgai ir taikiai gyveno. „Pagaliau angelas pradėjo
nerimauti, kad miglose reikia gyventi ir nėra ant ko atsistoti. Tada Dievas liepė jam pasinerti vandenin ir iš ten
išnešti viršun kelis grūdelius žemės.“ Angelas nardė taip porą kartų ir tik trečiąjį išplukdė viršun kelis grūdelius
žemės. „Dievas iš jų sutvėrė sklypą žemės ir paleido jį ant vandens plūkuoti, o pats su angelu atsistojo ant jo. Bet
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angelui nusibodo ant žemės stovėti ir prašo savo Viešpaties, kad žemę padidintų, kur galima būtų atsisėsti, o net
ir atsigulti. Dievas atsigulė poilsio ir užmigo, o angelas nemiegojo ir norėjo nustumti Dievą vandenin; bet buvo
veltui, nes stumiant ir traukiant Dievą vandenin, žemė tame šone plėtėsi, o prasibudęs Dievas angelą gerai išbarė.“
(„Didžiųjų mitų keliais“)
Tokių mitų buvo nemažai, tačiau dauguma jų teigia, kad žemė atsirado iš keleto grūdelių žemės, kurie buvo
giliai vandenyje. O žmogus atsirado iš Dievo spjūvio arba Dievui besiprausiant nukritusio vandens lašo. Tai rodo,
kad Dievas (priešingai nei krikščionybėje) senoje religijoje visai nesistengė sukurti gyvybės.
Pagal pagonis, žemėje egzistavo gyvybė dar prieš žmones. Mituose ne kartą sutinkame būtybių, vadinamų
milžinais, manoma, kad jų įvaizdžiai buvo sukurti seniau negu dievų. (Remiantis tautosaka, Praamžius tikriausiai
buvo milžinas, taip pat ir Teliavelis, nukalęs saulę.)
Milžinai būdavo vaizduojami labai įvairiai. Kartais kaip stichinės jėgos (vėjas ir trys sūnūs), o kartais kaip
antropomorfiškos būtybės. Dažniau jie būdavo jėgos, o ne proto simbolis, savo neapgalvotais veiksmais kurdavo
žmonėms naujas upes, naujus ežerus, laukus ir kalnus. Vienoje sakmėje aprašoma, kaip „eidamas į motinos laidotuves, (...) milžinas iškratė iš klumpių pribyrėjusį smėlį ir atsirado Girininkų bei Luokės kalnai, o grįždamas atgal,
atsisėdęs ir verkęs, kad net Bulėnų ežeras pasidaręs“. („Senovės lietuviai. Religija ir mitiniai vaizdiniai“). Be to, tai
jie išmokė žmones žemės darbų bei amatų. Galiausiai, kad žmonėms būtų kur gyventi, milžinai iššoko į mėnulį.
Senovės tikėjimuose pasaulį galime apžvelgti kaip didžiulį medį. Manoma, kad panašiai pasaulio modelį kūrė
ir mūsų senoliai, tai galime įžvelgti drabužių, architektūros bei skulptūrų ornamentikoje. Medis simbolizavo pasaulio padalijimą į tris sferas:
• požemį (požemio dievai, žuvys, gyvatės);
• žemę (žemės dievai ir gyvuliai);
• dangų (dievai, saulė, mėnulis bei paukščiai).
Jo vaizdas parodo, kaip mūsų protėviai suprato visatos sandarą.
Nors dauguma kritikuoja senovinį požiūrį ir pasaulėžiūrą, tačiau turime atsižvelgti į tai, kad būtent jie sugalvojo tokį pasaulio padalijimą (į tris sferas), kurias iš esmės turime ir dabartiniame religiniame pasaulyje (tik kiek
pakito pati tų sferų sandara).

Dievybės ir papročiai
Mitologija ir tautosaka yra labai svarbios žmonių gyvenimuose, ji atspindi visą pasaulėžiūrą bei estetiką. Iš
senų laikų mažai liko rašytinių istorinių šaltinių, kuriuose minimi lietuvių dievai, o išlikusiuose beveik neminimi jų
vardai, tik abstrakčios sąvokos, pvz., „jų dievai“, „pagonių dievai“, arba aprašomos pagonybės apraiškos. Daugiausia būtent iš mitologijos ir tautosakos sužinome apie dievus ir jų sampratą.
Pagoniškieji dievai formavosi dar pirmykštėse bendruomenėse, kai visi gamtos reiškinių globėjai buvo lygūs, tik turėjo skirtingą poveikį ir buvo skirtingai paplitę. Dauguma jų turėjo antropomorfišką pavidalą.
Pagal senolių tikėjimą, kuo daugiau buvo garbinami dievai ir kuo labiau buvo laikomasi jų nuostatų, tuo
geriau žmonės gyveno, t. y. dievai jiems atsilygindavo. (Su žmonėmis jie bendraudavo per objektus, šventus daiktus, hierofanijas.) Dievai rūpinosi sąžiningumu ir savo jėga kontroliavo žmoniją. Jei kas griaudavo nustatytą tvarką,
dievai jiems būdavo rūstūs ir griežtai prasižengėlius bausdavo. Tokių dievų buvo labai daug (liaudies gyvenime nebuvo nė vienos srities, kuri nebūtų globojama kokios nors dievybės) . Dievai buvo aiškiai padalinti pagal globojamą
sritį (27 psl. – 7 piešinys):
• Andajas (Nunadievis) – dangaus dievas, žinių (galbūt valdovų) dievas;
• Perkūnas – atmosferos valdovas, karo globėjas ( kaikuriuose šaltiniuose skelbiama, kad jis buvo taip pat
teisėju); (23 psl. – 1. piešinys)
• Lada – didžioji motina (pavasario metu žemės gaivintoja, žemdirbystės bei derlingumo globėja; kaikuriose
šaltiniuose šią funkciją perduodama Perkūnui, o apie ją teigiama, kad ji blogo šaltinių supratimo padarinys, nors kitur rašoma, kad ji plačiai paplitusi deivė);
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Teliavelis (milžinas, tapatinamas su Velniu) – chtoniškas pasaulis;
Medeina (Žvorūna) – medžioklės deivė;
Zuikių dievas (tai nėra jo tikras vardas, tik apibūdinimas) – medžioklės dievas (nedaug apie ji rašoma;
galimas dalykas, kad jis buvo poroje su Medeine);
Aušautas – žalčių dievas, gydymo, ligonių ir sveikųjų dievas;
Giltinė – mirties deivė (ji nieko nespręsdavo, o tik numarindavo; dar porojama su Velniu);
Milda – grožio ir meilės deivė;
Gabija – ugnies deivė; (26 psl. – 6. piešinys)
„Pergrubris – augina lapus ir žolę;
Svaikstikas – šviesos dievas;
Pilvytis – gausina ir pripildo kluonus;
Prakorimas – įžymiausias dievas;
Rūgutis – rūgščių ir raugintų patiekalų dievas;
Žemininkas – žemės dievas“ (vienas iš daugelio);
„Krūminė – duodanti visus javus;
Lietuvonis – teikiantis lietų;

Chaurirari – žirgų ir karo dievas;
Sutvaras – galvijų dievas;
Šeimos dievas – globoja šeimyną;
Upinis dievas – savo galioje turi upes
Bubilas – medaus ir bičių dievas (užstoja Austėją);
Gulbis – dievas, žmonių sargas;
Ganiklis – piemenų bei ganomų gyvulių dievas;
Šventpaukštinis – globoja paukščius (jam neaukodavo, nes jis buvo „lakiojantis dievas“);
Kelių dievas – globojo keliautojus;
Pušaitis – žemės dievas (gyveno po šeivamedžio krūmu);
„Namų dievai“ buvo žemesni savo rangu. Tračiajame lygmenyje – atmosferos dievai, kaip:
• Audros dievas (tauosakoje dar minimas Bangapūčio vardu) – jūros, lietaus bei kitų vandenų valdovas;
• „Auska – nusileidžiančios ir vidurdienio saulės spindulių deivė;
• Belžėja – vakarinė deivė;
• Brėkšta – sutemų deivė;“
– žemėpačiai dievai:
• „Kremata – paršų ir kiaulių dievas;
• Ragaina – miško deivė;
• Kerpičius ir Silinčius – miško ir samanų dievybės;“
• Laukpatis – meldžiamasi ruošiantis arti ar sėti;
• Ratainyčia – arklių dievas (deivė);
• Valgina – gyvulių deivė;
• Žemyna – žemės deivė, vaisių augintoja ( kaikurį laiką, kai Lietuvoje paplito žemdirbystė, ji buvo labai
garbinama);
• Lazdona – riešutų dievas;
– žmonių santykių globėjai:
• Ligičius – santarvės globėjas;
• Duotojas – duoda gėrybes;
• Tavalas – paslaugų globėjas;
• Derintojas – taikos dievas;
• Bentis – keliautoju viliotojas;
• Krukis – kalvių dievas;
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Dar žemesnio rango dievai – deivilai. Jie „globoja ta pačią sritį ir nuolat atlieka tą patį veiksmą“ („Lietuvių religija ir mitologija“). Keletas iš jų:
• Prigirstytis – girdi šnabždesį;
• Budintoja – žadina žmones;
• Dugnai – subertų miltų prižiūretojas;
• Kibirkščių trotytojas – užgesina žiežirbas;
• Užpelenė – kampo deivė ir t.t.
Žemiausieji deivilai priklausė vaikų mitologijai, kaip: Baubas, Maumas, Babaušis. Reikia atsižvelgti į tai, kad
dėl pirminių šaltinių trūkumo galime rasti mažesnių arba didesnių skirtumų, atsižvelgdami į dievų vardus, sritį ir
svarbą.
Pagal klasifikaciją, labiausiai konkuruoja Dievas su Perkūnu, tačiau, kaikur manoma, kad Perkūnas yra vyriausiasis dievas. (Daugumoje šaltinių vyriausiuoju dievu skelbiamas Andajas arba Praamžius (Prokorimas), kuris
nusako viso ko lemtį (pagal S. Daukantą, jis yra Perkūno atitikmuo „ ...nuo žodžių pra ir amžius, beje, amžiaus
neturinčiu arba be pradžios esančiu ir pačiu pirmuoju, kurio pradžiai laiko nėra žinoma, tai yra be laiko.“ („Būdas
senovės lietuvių žemaičių ir kalnėnų“)). Visgi vienuose šaltiniuose skelbiama, kad Dievas ir Perkūnas yra lygūs,
kitose – Perkūnas yra Dievo tarnu. Kaikurie jų teigia, kad Perkūnas kažkada buvo žmogumi ir gyveno žemėje, bet
atsiradus velniams, Dievo buvo pakviestas į dangų jų vaikyti. Yra taip pat žinių, kad Perkūnas tai dievo sūnus, tačiau, manoma, kad tai jau krikščionybės įtakai atsiradusi versija.
Kaip bebūtų, jis yra vienas svarbiausių lietuviškų dievų panteone. Anksčiau manyta, kad perkūnas taip pat
turi poveikį žmonėms (tie, kurie gimė griaudėjant, dieną –ateityje bus ponais, naktį, deja, greit mirs). P. Dusburgas
rašo, kad karo pergalės atveju irgi būdavo aukojama: „iš viso grobio pergalingoje kovoje laimėto, trečdalį atiduodami minėtam kriviui“ („Senovės lietuviai religija ir mitiniai vaizdai“) kuris tokią pat dalį degindavo, o likusią dalį
suvartodavo aukojantieji. Šaltinyje nėra rašoma, kuriam dievui aukojama, turint omeny, kad Perkūnas buvo karo
globėju, galima spręsti, kad tokius ritualus atlikdavo būtent jam.
Pagal kaikuriuos šaltinius, tai Perkūnas yra žemės kūrėjas: „ ...pirmąjį šilumos įkūrėją vadino Perūnu, arba
Perkūnu, nuo žodžio perėti, beje, jog jis išperėjo visa, kas vien yra regimu šiame pasauly...“ („Būdas senovės lietuvių
žemaičių ir kalnėnų“)
Be didžiausio Perkūno kulto, pastebima tai, kad ne visiems dievams buvo aukojama ir ne visus dievus garbindavo. Laima (Laimė) buvo likimo deive, taigi turėjo būti nepermaldoma, tikriausiai todėl šios deivės kulto neaptinkama.
Pagal kitus šaltinius, pagonių tradicijoje, šventais nelaikė daiktų, net dievų, jie labiausiai garbino gamtos
reiškinius, o dievai būdavo tik jų globėjais. Senosios religijos išpažinėjai dangaus kūnus visgi garbindavo visai kitaip, nei dievus, nes jie buvo kaip fiziniai kūnai (Vytauto laikais melsdavosi dievui, kad sulaikytų saulę arba debesis)
nors turėjo antropomorfines savybes.
Kaikuriuose šaltiniuose teigiama, kad esant matriarchatui (dar prieš susidarant diduomenės ir karių sluoksniui), atmosferą valdė moteriškosios dievybės, pvz.: Vėjų motina, Žemės motina, Jūros motina ir t.t.
Žiūrint į visą tai, galime teigti, kad lietuviai turėjo labai turtingą dievų pasaulį ir tai užėmė labai svarbią vietą
jų gyvenimuose.
Dvasininkai
Dvasininkai – tai religiniai vadovai, atsakantys už kultų vykdymą: aukojimus, religines šventes, laidotuves, šventyklų priežiūrą ir t.t. Svarbiausia dvasininkų funkcija buvo dievų garbinimo ir aukojimo apeigų atlikimas.Dangaus
sferos dievams aukas degindavo; žemės – buvo paliekamos tam skirtose vietose. Aukodavo dažniausiai gyvulių
kraują ir vidurius, o mėsą suvalgydavo.
Nuo funkcijų atlikimo bei vietovių tradicijų, priklausė ir jų pavadinimai, kurie buvo skirtingi.
Vokiečių metraštininkas P. Dusburgas savo raštuose mini Prūsų ir Vakarinės Lietuvos aukščiausiąjį žinį,
„kurį gerbė kaip popiežių“ ir vadino kriviu: „Visų vyriausiu valdymieru tų žynių (...) buvo kūrėjų kūrėjas, kuris vienas pats visus valdė ir visiems įsakymus davė, kaipogi jis su dievais kalbėjo ir, nuo pamokslą gavęs, svietui jį skelbė
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per savo žynius arba tarnus...“ („Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių“). Buvo jis žinomas visame krašte bei
buvo labai gerbiamas. Pats retai vesdavo apeigas, buvo vadovu, o ne veikiančiu žyniu.
Be jo, kaikurie šventikai gyveno rūmuose ir jie buvo svarbesni „Vadinos kūrėjaičiais, ir būt kūrėjo sūnūs
esantys, kurie šventą ugnį prižiūrėjo ir svietui teisybę atiteisė; sako jų dvylika buvus, bet, minint paprastą lietuvių skaitlių visuose svarbumo daiktuose, gal aiškiai stigavoti, jog jų devyni tebuvo, kaipo vyriausieji tarnai kūrėjų
kūrėjo ir vyriausieji vaideliotai, be kurių žinios nieko nenutiko ūkėj lietos (valdžios) reikaluose.“ („Būdas senovės
lietuvių kalnėnų ir žemaičių“). Žemesni buvo vaidilos (vaideliotai), jie gyveno prie „kūrėjų kūrėjo“ rūmų. Likusieji
skelbdavo po pasaulį „tikybos įstatymus“.
Lizdeika buvo žinomiausiu pagonių kunigu ir tikriausiai tokiu liko iki šiol, juk tai jis išaiškino Gediminui jo
legendinį sapną. Daug metraštininkų mini ji kaip vyriausiąjį burtininką (žmonės, žinantys įvairias paslaptis, turinčius kažkokias galias, buvo vadinami burtininkais,, raganiais, žyniais. Jie irgi buvo skirstomi į gerus – padedančius
žmonėms, ir blogus – jiems kenkiančius. Vilniaus šventykloje tuo metu buvo ne vienas šventikas, bet jis buvo vyriausias, buvo vadinamas dar Krivių Krivaičiu.
Būta ir nelabai gerbiamų dvasininkų, vadinamų tulisonais (nusakantys žmonių likimą) ir ligašonais (susiję
su laidojimais, gyrė mirusiuosius už blogus darbus).
Visas apeigas pagonių dvasininkai atlikdavo šventyklose, kur bene svarbiausia veikla buvo kūrenti amžinąją ugnį, ji buvo naudojama įvairiose apeigose. Už tai buvo atsakingi vaidilos ir vaidilutės, jie taip pat galėdavo
aukoti bei atlikti įvairias apeigas.
Literatūroje apie pagonybę dažnai minimos vaidilutės, kūrenančios ugnį deivės Gabijos šventyklose. Renesanso epochos šaltiniuose teigiama, kad už netinkamą ugnies priežiūrą (jei ji užgesdavo) jos būdavo baudžiamos
net mirtimi.
Bene garsiausia vaidilutė – Palangos Birutė, kuri tapo kunigaikščio Kęstučio žmona. Buvo ji neįtikėtino grožio mergelė, be to, labai protinga ir gerbiama. Ji nesutiko tekėti už kunigaikščio dėl skaistybės įžado ir priesaikos tarnauti
dievams, bet buvo pagrobta ir ištekinta. Koks jos likimas mirus vyrui, nėra konkrečiai žinoma, tačiau kai kuriuose
šaltiniuose minima, kad ji buvo nužudyta. Palangos šventykloje buvo dar keletas vaidilučių, tačiau manoma, kad
jų nebuvo daug.
Vaidilutės tikriausiai ugnį kūreno ir ant Šatrijos kalno, kur irgi buvo aptikta ugnies kūrenimo žymių, bet aukų
liekanų nebuvo rasta, tai būdinga šventykloms, skirtoms ugniai kūrenti.
Toliau nuo jūros daugelis šventyklų buvo skirta Perkūno garbei, ugnį jose kūreno vaidilos. Tai buvo Perkūno tarnai,
atliekantys jo garbei įvairius ugnies ritualus. Misionierius J. Pragiškis, gyvenęs XIV a., teigia, kad žyniai iš ugnies
stebėjimo pernakt spręsdavo, mirs ligonis ar gyvens.
Kai prasidėjo kova su pagonimis, šie prarado geruosius bruožus ir buvo persekiojami. Vėliau žmonės garbino
dievus be šventyklų ir žynių pagalbos.
Kulto vietos
Vis dar neaišku, ar turėjo pagonys šventyklas, ar ne, tačiau archeologinių kasinėjimų metu rasta daug liekanų. Šventyklų pamatų rasta Kurmaičiuose ir ant Bačkininkėlių piliakalnio, Nemuno ir Dubysos santakoje, ant
Birutės kalno ir t. t.
Tyrinėjimai rodo, kad šventyklos centre būdavo medinis stabas, ant jo pakabindavo lokio kaukolę. Kurmaičiuose buvo rastos liekanos kažkokio statinio, kurį sudarė pusračiu (2–3 m pločio) sukrauti dideli akmenys, o jo
galuose paliktas tarpas (18 m). Vidinėje pusėje rastos vietos, kur tariamai turėjo būti stulpai (laikui skaičiuoti).
Šventykla išklota smulkiais akmenėliais, o aplinkui –4 apvalios duobės. Panaši ir Bačkininkėlių šventykla, tik ten
rasti pamatai statinio, kurio viduje –apvali duobė, joje degė šventoji ugnis.
Tokių šventyklų liekanų rasta daug. Žinoma, kad gentims jungiantis jos perimdavo ir amžinosios ugnies
šventovių funkcijas. Manoma, kad Palanga buvo vienas iš svarbiausių dievų garbinimo centrų, nes ten rasta daug
neūkinės paskirties statinių pamatų bei visokiausių keramikos dirbinių su savitais simboliais.
Pasak Grunau, Romovėje, taip buvo vadinama legendinė šventykla – krivių krivaičio buveinė, augo didžiulis
ąžuolas, po kuriuo stovėjo 3 statulos – Perkūno (vidury), Patrimpio ir Pikuolio (26 p. – 5 piešinys; 25 p. – 4 pieši114

nys). Netoliese Perkūnui buvo rusenama šventoji ugnis, Patrimpio garbei buvo laikomas žaltys, nuolatos girdomas
pienu, o Pikolio garbei – žmogaus galva (nors daugumoje šaltinių skelbiama, kad lietuviai pagonys neaukodavo
žmonių), arklys ir karvė, kurie buvo paaukoti švenčių metu (L. Davidas teigia, kad šie gyvuliai būdavo sudeginami,
nors daugumoje kitų šaltinių teigiama, kad aukojami buvo tik gyvulių viduriai). Šventykla buvo apjuosta „7 uolėčių
aukštumo ir 3 uolėčių pločio audeklu, už kurio galėjo žengti tik šventikai“. Ši versija istorikų buvo paneigta, nes lauke (po ąžuolu, ar alkuose) nebūtų įmanoma išsaugoti ugnį esant blogiems orams. Ji buvo kūrenama specialiose tam
skirtose šventyklose. Jose taip pat buvo atliekamos apeigos bei atnašaujamos aukos dievams. Šventykloms statyti
rinkdavosi ypatingas vietas, pvz., upių santakas ir pan. Jos dažniausiai būdavo statomos atokiau nuo gyvenviečių,
gražiose vietose.
Vilniuje šventykla buvo pastatyta maždaug XII a. Po katedra buvo rasti pamatai, didelis plokščias akmuo
(manoma, skirtas aukojimui) bei daug ugniaviečių su degėsių sluoksniu. Po krikšto toje vietoje buvo pastatyta katedra. Toks likimas ištiko dar kelias šventyklas, likusios buvo tiesiog sunaikintos.
Pomirtinis pasaulis
Kas iš tikrųjų yra po mirties, nežino niekas, tai sukelia daug prielaidų bei diskusijų nuo senų laikų, o kiekviena religija turi savo įsivaizduojamąjį pomirtinį pasaulį, kuris susiformavo laikui bėgant.
Iš pradžių, kur žmogus mirdavo, ten ir būdavo palaidotas, bet ilgainiui tai pakeitė laidotuvėmis, tiesa, kiek
panašiomis į Egipto kultūros ir kitų šalių, nes į kapus kartu su kūnu dėdavo ir visus darbo įrankius, turtus, nes tikėdavo, kad kitame gyvenime žmogus užsiims ta pačia veikla kaip ir šiame. Buvo tikima, kad vėlės taip pat reikalauja
ir drabužių, ir valgių bei gėrimų, tad atnešdavo jiems visko, net atnašaudavo aukas, kad tik šie neužsirūstintų.
Po vyro mirties velionio žmona privalėjo gedėti 30 dienų ir kasdien per saulėlydį eiti prie vyro kapo jo apverkti, o trečią, šeštą, devintą ir keturiasdešimtą dieną būdavo rengiami atminimai, kurių metu šaukdavosi vėlę ir
vaišindavo ją (mėtydami po stalu) valgiais.
Pomirtinis gyvenimas, jų įsivaizdavimu, egzistavęs po žeme, kur karaliauja velonos. Anas gyvenimas esąs
labai panašus į gyvųjų. Tas skirstymas išryškėjo pradėjus formuotis feodalinei visuomenei.
Kitame šaltinyje randame konkretesnį pačios mirties aprašymą ir vėlės būseną, tačiau ši versija kitokia. Teigiama, kad vėlė nuo kūno po mirties atsiskiria tą pačią akimirką, tada išlekia mažo greito padarėlio (gyvūnėlio,
paukštelio, vabalėlio) pavidalu ir Paukščių Taku iškeliauja į Dausas – amžinos vasaros šalį (ten pat, kur paukščiai
žiemoja, o tai dar kartą patvirtina „pasaulio medžio“ pasaulėžiūros struktūrą, nes paukščiai priklauso dangaus
sferai; paukštis anksčiau taip pat simbolizavo protėvio vėlę).
Mirties būdas taip pat yra suprantamas dviprasmiškai. Jei žmogus miršta greitai, tai kitame gyvenime bus
laimingas, jei ne, siela bijo palikti kūną ir papulti pas velnius. Kita versija teigia, kad jei žmogaus mirtis nerami,
siela taip atsidėkoja kūnui už visą gerą, o jei miršta ramiai – anaiptol. Tai tikriausiai priklausė nuo paties mirtį
interpretuojančio žmogaus. Atsiskyrusi nuo kūno, siela visgi pasilieka žmogaus savybes, tik jos niekas nepastebi,
tik po kurio laiko supranta, kad jai nebereikia materialinių dalykų. Vėlė ir po mirties gali palaikyti su gyvaisiais
kontaktą per sapnus.
Kone labiausiai stebinantis baltų ypatumas, besisiejantis su mirtimi, tai polinkis į savižudybę. Po mirties jų
nelaukė nei „pragaras“, nei „rojus“. Baltų pasaulėžiūra buvo labai fatalistinė ir žmonės tikėjo, kad gyventi yra skirtas tam tikras dienų skaičius. Jei žmogus miršta anksčiau jam skirto laiko, jis vis tiek turi tą laiką išbūti žemėje, tai
nerami vėlė, kuri vaidenasi artimiesiems, klaidžioja po žemę, bet atėjus tikrajam mirties laikui ji galų gale išeidavo
į pomirtinį pasaulį. Po kurio laiko tai tapo siejama su blogiu, tačiau neatmetama, kad tai krikščionybės įtaka.
Tradiciškai didikai būdavo deginami. Tada pelenai su kaulais supilami į urnas ir pridengiami plokščiu akmeniu, užpilami žemėmis, kartais net pilkapiu. Tačiau prieš sudegindami lavoną mėnesį ar daugiau (priklausydavo
nuo turto) palikdavo su gyvaisiais. Yra manančiųjų, kad senovės baltai sugebėdavo užšaldyti kūnus, deja, jokių
svarių įrodymų nerasta. Laikui bėgant, keitėsi žmonių tikėjimai ir tradicijos, šią sritį taip pat labai paveikė krikščionybė.
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III. Pagonybė Lietuvoje po krikšto

Pagonybės reliktai XV–XVIII a.
Nėra gerai žinoma, kiek žmonės po krikšto dar išpažino senąjį tikėjimą, tačiau manoma, kad pagonybė beveik
išmirė kartu su senąja karta, kuriai nebuvo griežtai draudžiama laikytis senų nuostatų bei tradicijų. J. Dlugošas
rašo, kad žmonės priešinosi krikštui, tačiau vėliau pripažino lenkų Dievą esant stipresnį, nors po visų apeigų vėlei
buvo kūrenama šventoji ugnis, bet po kurio laiko galutinai viskas aprimo ir pagonys patys ėmė naikinti savo buvusias šventoves. Po tokių senųjų dievų įžeidimų, net norėdami nebedrįsdavo grįžti prie senojo tikėjimo, nes jausdavosi esą išdavikai. Vėliau šaltiniai beveik nebekreipia dėmesio į vidinį tautos pasaulį.
Renesanso epochoje visgi paaiškėjo, kad žmonės taip greitai neatsisakė senosios religijos. Iš Žygimanto Augusto laiško Lenkijos kancleriui sužinome, kad pagonys gyvavo paslapčia kartu su bažnyčia ir vieni kitiems netrukdė. Tačiau taip buvo tik kaimuose.
Į Lietuvą atkeliavus jėzuitams , vėlei atsirado griežta religijos kontrolė. Ji buvo susijusi su reformacija, tačiau
palietė ir pagonybės liekanas. Papročiai ir garbinimai galutinai pereina į šeimos lygmenį. XVII a. pastebimi tik likę
prietarai, naminukai.
Daugiausia rašytiniuose šaltiniuose aprašomas pagonybės materialinių reliktų naikinimas, bet į lietuvių to
meto dvasinį pasaulį niekas nesibrovė, bent jau apie tai nebuvo rašoma. XVIII a. pradėta kovoti su liaudies medicina, tačiau tai liko ligi šių laikų. Tuo pačiu metu užfiksuotas ir dievų vardų nykimas. Tai rodo, kad pagonybė buvo
galutinai nugalėta. Žinoma, kai kurios šventės buvo perimtos kaip kultūrinės ir įteisintos krikščioniškame pasaulyje, kokį turime dabar, tačiau daugiau apraiškų nerasta.
Šiais laikais galima rasti minint apie visais laikais (po krikšto) slaptai veikusias bendrijas, tačiau apie jas nieko nebuvo žinoma, todėl, tikriausiai ir nieko nebuvo rašoma.
Senoji religija šiuolaikiniame pasaulyje
Nors senoji baltų religija jau seniai užgeso, bet vis vien neliko žmonių užmiršta, ilgus amžius buvo slaptų
jos išpažinėjų. Įdomiausia, kad net dabar galime rasti bendruomenių, kurios buriasi garbinti senuosius dievus bei
šlovinti gamtą.
Viena garsiausių tokiu bendruomenių šiuolaikiniame pasaulyje yra Romuva (23 p. – 2 piešinys). Veikia ji nuo
1967-ųjų, o jos nariai yra išsibarstę po visą pasaulį ir atstovauja šiai bendruomenei net JAV ar Kanadoje.
Romuviečiai stengiasi atgaivinti nutrūkusią senąją dvasinę baltų tradiciją. Jie siekia darnos su gamta, dievais, protėviais bei šiuolaikiniais žmonėmis. Jie tiki Dievu kūrėju, Perkūnu, Laima bei Žemyna. Dvasinės patirties
jie semiasi iš senųjų giesmių, sakmių ir tradicijų, kurias paliko mūsų protėviai.
Romuvos nariai tiki, kad kada nors Lietuvoje ir vėl įsigalės pagonybė, bet kol kas jie siekia gauti oficialų
Lietuvos Respublikos pripažinimą ir laukia jiems palankių įstatymų, kuriuose pagonybė būtų prilyginta kitoms
tradicinėms religijoms.

Išvados
Šiame darbe bandžiau atskleisti ir parodyti pagrindines senosios Lietuvos religijos savybes. Darbas padalintas į 3 logiškas dalis: I. Bendroji pagonybės charakteristika; II. Senosios religijos pasaulėžiūra; III. Pagonybė Lietuvoje po krikšto. Kiekvienoje iš jų stengiausi pakankamai trumpai ir aiškiai išdėstyti svarbiausias, temą aprėpiančias
žinias.
Pasirinkau būtent šitą temą, nes, mano manymu, ji turėtų būti svarbi kiekvienam Lietuvos piliečiui. Senoji
valstybinė religija atspindi tų laikų mūsų protėvių mąstyseną bei pasaulėžiūrą. Įgiję bent dalį šių žinių, galime geriau suprasti mūsų valstybės tradicijų bei senovinių kultūrinių paminklų esmę. Taip pat, manau, kuo archajiškesnė
religija, kultūra, tuo ji dvasiškai turtingesnė, tuo daugiau joje galime rasti moralinių vertybių. Juk anksčiau žmonės
su gamta ir supančiu pasauliu gyveno harmoningai. Žinoma, nereikėtų visko, ką sužinome, suprasti tiesiogiai, bet,
mano manymu, lietuvių pagonybėje slypi visa sukaupta senolių išmintis.
Rašydama šį darbą, bandžiau bent iš dalies perprasti senąsias tradicijas bei žmonių suvokimą; siekiau parodyti visus labiausiai paplitusius garbinimo papročius ir išryškinti visus skirtinguose šaltiniuose rastus skirtumus.
Tikiuosi man pavyko teisingai suprasti, o vėliau tinkamai perreikšti visas sukauptas žinias šiame darbe.
BD naudota literatūra:
• Gintaras Beresnevičius „Lietuvių religija ir mitologija“

•
•

Simonas Daukantas „Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių“
Mindaugas Bartninkas „Senovės lietuviai. Religija ir mitiniai vaizdiniai“,
„Didžiųjų mitų keliais“
• Juozas Jurginis „Pagonybės ir krikščionybės santykiai Lietuvoje“
• Norbertas Vėlius „Senovės baltų pasaulėžiūra“
• „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra“ Tyrinėjimai ir vaizdai
• „Lietuvos istorija”
Interneto puslapiai:
http://www.romuva.lt/new/

Priedai

1. Senovinis Perkūno atvaizdas
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2. Romuvos simbolis
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6. „Animacijos studija“ – deivė Gabija

3. Arvydas Každailis, „Rudens šventės“

4. Prūsų istorikas Cristophorus Hartknoch,
„Ramovė“

7. Mitinių būtybių, lydinčių žmogaus gyvenimą, pasireiškimo vietos: 1 – Gabija, 2 – Kaukas, 3 – Giltinė, 4 –
Javinė, 5 – Pilnytis, 6 – Laima

5. Patrimpis, Perkūnas ir Pikuolis
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5. INTEGRUOTO TURINIO BRANDOS DARBAI
Integruoto turinio išbandytų brandos darbų vertinimas (žr. 30 lentelę).
30 lentelė

Mokinių, besimokančių vidurinėse mokyklose 11klasėse / gimnazijose 3–4 klasėse, parengtų
brandos darbų, integruojant keletą ugdymo sričių, vertinimai

10 balų įvertinti
2 brandos darbai
9 balais įvertinti 4 brandos darbai
8 balais įvertinti 4 brandos darbai
7 balais įvertintas 1 brandos darbas
6 balais įvertintas 1 brandos darbas
5 balais įvertintų brandos darbų nebuvo
4 balais įvertintų brandos darbų nebuvo

3 balais įvertintų brandos darbų nebuvo
2 balais įvertintų brandos darbų nebuvo
Neįskaitytų brandos darbų nebuvo

5.1. Ekonomikos + geografijos
Tema „Smulkusis verslas tarptautinėje rinkoje“.
Atlikto brandos darbo pavyzdys ir komentarai (žr. 31 lentelę).
31 lentelė

Brandos darbo įvadas, išvados

Komentarai

Turinys
1. Įvadas
2. Smulkiojo verslo samprata ir charakteristika
3. Priežastys, kurios lėmė sparčią smulkiojo verslo plėtrą
4. Smulkusis verslas Lietuvoje
5. Smulkiojo verslo pranašumai ir trūkumai
6. Valstybės parama
7. Smulkiojo verslo analizė remiantis statistika
8. Išvados
9. Priedai
10. Literatūra

Teigiama: logiškas turinys

Įvadas
Apžvelgę pirmaujančių šalių praktiką, pastebime, kad
smulkusis verslas yra šalių ekonomikos varomoji jėga
ir socialinio stabilumo garantas. O kodėl būtent šis ūkio
sektorius, o ne koks kitas? Nes smulkusis verslas geba
žaibiškai pajusti pasiūlos ir paklausos pokyčius tarptautinėje rinkoje, greitai prisitaikyti prie jų, tose veiklos
srityse padaugėja darbo vietų, o veiklos produktai bei

Vertėtų atkreipti dėmesį į formuluotes: „bandymas
įrodyti…“
Tiksle nereikėtų vartoti tokių prieveiksmių kaip „įtikinamai“ arba kategoriškai teigti, jog „kiekvienas žmogus gali tai įgyvendinti“. Teigiama darbe yra tai, kad
pradėta nuo įvadinio skyrelio: „Smulkiojo verslo samprata ir charakteristika“, kur paaiškinamas autoriaus
požiūris.
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teikiamos paslaugos tam tikru konkrečiu laikotarpiu turi
didžiausią paklausą.
Šiuo metu pasaulyje ekonominė krizė. Be abejo, kiekviena valstybė išgyvena sunkmetį. BVP mažėjimas, finansų
sistemos griūtis, atlyginimų mažinimas, mokesčių didinimas, infliacija, o svarbiausia krizės pasekmė, mano
manymu, – bedarbystė. Lietuvoje realus nedarbas viršija 13 proc. ir yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje.
Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius Boguslavas Gruževskis prognozuoja, kad šių metų balandį nedarbas gali siekti net iki 20 proc.
Kiek man teko girdėti per televiziją ir net iš artimų žmonių, dirbama baiminantis netekti darbo. „Gal net dar didesnę grėsmę kelia tai, kad anksčiau darbo netekę žmonės negali įsidarbinti. Ilgalaikis nedarbas, kai žmogus
nedirba metus ir dar ilgiau, itin pavojingas. Prarandama kompetencija, įgūdžiai, nutrūksta socialiniai ryšiai
ir vis sunkiau susirasti darbą“, – tvirtino B. Gruževskis.
Tad visai nenuostabu, kad kiekvieną dieną vis daugiau
žmonių puola į neviltį. Pastaruoju metu dauguma piliečių pesimistiškai vertina galimybę imtis naujo verslo.
Mano, jog reikia daug pinigų investicijoms, aukštojo išsilavinimo, ir nėra užtikrinti, ypač krizės metu, kad įmonė ar verslas klestės. Vis dėlto smulkusis verslas – puiki
išeitis skurdui sumažinti.
Šis darbas – bandymas įrodyti, jog tai įmanoma. Gal tiesiog žmonės per mažai gauna informacijos
apie smulkųjį verslą arba mano, kad tai neveiksminga.
Įdomu, kad išsivysčiusias šalis praturtino ne didžiosios
įmonės, bet smulkieji verslininkai. Kodėl būtent smulkusis verslas? Todėl, kad yra artimesnis žmogiškajai
prigimčiai ir išliks ilgiau už daugelį tarptautinių stambiųjų įmonių. Dažniausiai šis verslas yra pelningesnis,
jį lengviau valdyti, jis labiau atitinka vietinius interesus.
Todėl pertvarkant ekonomiką didžiausią dėmesį reikėtų
skirti būtent smulkiesiems verslams. Šio darbo tikslas –
įtikinamai įrodyti, jog smulkusis verslas gali pelningai
klestėti ir kad kiekvienas žmogus gali tai įgyvendinti.
Išvados
Smulkusis verslas –
• tai sritis, kur žmogus gali sėkmingai investuoti arba
pradėti savo verslą;
• tai ūkio sektorius, sukuriantis daugiausia naujų darbo vietų, kurių šiandien labai stinga Lietuvoje;
• tai galimybė užsidirbti net neįgaliajam;
• tai gelbėjimosi ratas nuo skurdo;
• tai šiandieninės ekonomikos varomoji jėga;
• tai galimybė padaryti stambiąją gamybą lankstesnę;

Teigiama patirtis: Prezentacija parengta PowerPoint
programa, vadovaujantis darbo turiniu, tinkamai suformuluotas darbo tikslas:
įrodyti, jog
• smulkusis verslas – ekonomikos varomoji jėga

•
•
•

įmanoma, kad verslas ar įmonė gali sėkmingai
klestėti
smulkusis verslas – puiki išeitis skurdui sumažinti
smulkiojo verslo dėka sukuriamos naujos darbo
vietos.

Trūkumas: išvados pernelyg apibendrintos, turėtų
daugiau koreliuoti su išsikeltu tikslu, detalizuotais uždaviniais.

Pastaba:
Priedų paveikslų pavadinimai nesuformuluoti, priedų
lapai nepavadinti.
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•

tai naujovių paieška, jų kūrimas ir įvairinimas, drąsesnė rizika, greitesnis reagavimas į besikeičiančius
rinkos poreikius;
• tai galimybė greičiau ir pigiau techniškai atsinaujinti, mažesni kapitaliniai įdėjiniai, kurie greičiau
atsiperka.
Taigi smulkusis verslas turi be galo didelę įtaką ekonomikai, gali pelningai klestėti. Sėkmingu verslininku gali
tapti tiek jaunas, tiek vyresnio amžiaus žmogus, jeigu
yra tam pasirengęs, žino, ko siekia, ir moka pasinaudoti
valstybės parama, informacija.
Literatūra
1.
Birutė Leonienė „Verslo pradmenys“ 1998m.;
2.
Sūdžius „Verslo administravimas ir pradmenys“ 2001m.;
3.
Nerijus Eidukevičius „Parama smulkiam ir
vidutiniam verslui: dabartis ir perspektyvos“
4.
„Verslo žinios“, 2002 m.;
5.
Irena Dedelienė „Smulkusis ir vidutinis verslas“ 1998 m.;
6.
Stripeikis, O., Žukauskas „Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka Lietuvos ir ES rinkose“, Lisabonos
strategija. <http://www.solidarumasmokymai.lt/
uploads/
docs/Lisbon%20strat_2005%20profsaj%20pataisyta.
ppt#268,4
7.
Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo analizė
2005 m., http://www.dnbnord.lt/files/Ataskaitos/Aktualios%20temos/svv%20lietuvoje.pdf
8.
Europos mažųjų įmonių chartija. Įnterneto
prieiga : http://www3.lrs.lt/owa-bin/owarepl/inter/
owa/U0160914.pdf
9.
www.google.lt

xxxx gimnazija

Brandos darbas

Trūkumas: darbe literatūra cituojama nesivadovaujant bibliografiniais reikalavimais

Dailė matematikoje. Matematika dailėje

xxxx klasė
xxxx mokinys

Brandos darbo vadovai:
Matematikos mokytoja(s) xxxx.
Dailės mokytoja(s) xxxx
Nuoroda www.google.lt yra netiksli. Sudarant naudotos literatūros sąrašą vertėtų vadovautis bibliografiniais reikalavimais.

xxxx miestas
2010

122

123

3 dalis. BRANDOS DARBO IŠBANDYME DALYVAVUSIŲ MOKINIŲ DARBAI

Įvadas

Dailė matematikoje

Matematika susijusi su daugeliu mokomųjų dalykų: fizika, biologija, informatika. Nutariau paieškoti matematikos ir dailės sąsajų.

Dailė – meno rūšis, skirstoma į vaizduojamąją (tapyba, grafika ir skulptūra) ir taikomąją-dekoratyvinę (keramika, tekstilė, oda, amatai, liaudies meistrų dirbiniai ir kt.). Skirtingai nuo kitų meno rūšių (muzikos, teatro,
literatūros, kino), dailės kūriniai paprastai turi materialią – tūrinę formą. Tačiau XX a. atsiranda ir naujosios dailės
formos, kurias galima apibrėžti kaip balansavimą ant meno ir ne meno ribos ir kurioms būdinga idėjų išraiška
(akcijos, performansai). Terminas „dailė“ darosi per siauras apibrėžti gausius šiuolaikinio meno reiškinius ir dėl
to daug kur jis pakeičiamas platesne „vaizduojamojo meno“ sąvoka. Dailę galime aptikti ir matematikoje (figūros,
grafikai, diagramos, skaičiai, matavimai, skaičiavimai).

Mano darbo tikslas: sužinoti, kaip matematika susijusi su daile ir kaip dailė susijusi su matematika.
Šio darbo uždaviniai:
• Atskleisti matematikos ir dailės panašumus
• Atskleisti matematikos ir dailės skirtumus
• Sužinoti, kokia yra dailė matematikoje
• Sužinoti, kokia yra matematika dailėje
• Atlikti praktines užduotis, susijusias su daile ir matematika
• Tobulinti darbo su IKT įgūdžius

Matematikoje yra šie
dailės fragmentai

Grafikų braižymas

124

Figūrų braižymas
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Grafikai

y

a > 0, D < 0

y

Geriausiai mums žinomi grafikai yra funkcijos grafikai. Funkcijos grafiku vadinama aibė visų koordinačių
plokštumos taškų, kurių abscisės yra argumento x reikšmės, o ordinatės – funkcijos f(x) atitinkamos reikšmės. Trys
pagrindinės grafikų rūšys: tiesė, parabolė, hiperbolė.

1. Tiesinės funkcijos
cientu.

(k ir b – realieji skaičiai) grafikas yra tiesė. Skaičius k vadinamas krypties koefi-

y

y = kx + b, k > 0

y

0

2. Kvadratinės funkcijos

y

y

0
0

x

x

y		

x

a, b, c – bet kurie realieji skaičiai, o

a > 0, D > 0

0

3. Atvirkštinio proporcingumo
bolė.
y

b
x

0

y = kx + b, k < 0

b

0

a < 0, D < 0

0, o, tai yra parabolė.

(k – atvirkštinio proporcingumo koeficientas, k

,k>0

0

0) grafikas yra hiper-

, k<0

x

0

x

a < 0, D > 0

x
x

Geometrinės figūros
Geometrinė figūra – geometrinės erdvės objektas, pasižymintis tam tikromis savybėmis. Dvi taškų aibės yra
ta pati geometrinė figūra, jei vieną aibę galima transformuoti į kitą transformuojant plėtimo būdu (dauginant visus
atstumus vienodu santykiu), taip pat, jei reikia, pasukant ar apverčiant. Paprasčiausios geometrinės figūros yra
taškas, tiesė, atkarpa, plokštuma.

y

a > 0, D = 0

y
0

0

a < 0, D = 0
Figūros
dailėje
ir
matematikoje

x

x

Taškas

126

Tiesė

Trikampis

Kvadratas

Apskritimas
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Taškas
Taškas (.) – objektas, esantis tam tikroje erdvės vietoje, bet neturintis apimties (tūrio, ploto ar ilgio). Matematikoje apskritai bet kuri erdvė yra sudaryta iš taškų kaip primityviausių elementų. Geometrijoje taškas dažniausiai naudojamas tam tikrai erdvės padėčiai fiksuoti.

Tiesė

Stačiojo trikampio ploto formulės:

;
Smailusis ir bukasis trikampiai. Trikampis, kurio visi trys kampai smailieji, vadinamas smailiuoju trikampiu.
Trikampis, turintis vieną bukąjį kampą, vadinamas bukuoju trikampiu.

Tiesė – euklidinėje geometrijoje tiesė – begalinio ilgio ir plonumo linija su tokiomis savybėmis: uždėjus ant
tiesės bet kurioje vietoje du taškus tarp jų esanti tiesės atkarpa bus arčiausias atstumas tarp šių taškų.
Tiesė plokštumoje aprašoma lygtimi ax + by = c (kai kurias tieses galima išreikšti ir funkcine priklausomybe
y = kx + b). Trimatėje erdvėje tiesę galima išreikšti kaip dviejų nelygiagrečių plokštumų lygčių sistemą.
Atkarpa – tiesės dalis, kurią sudaro du nesutampantys tos tiesės taškai (vadinami atkarpos galais) ir visi tarp
jų esantys taškai (vadinami atkarpos vidaus taškais).

Trikampis

Kvadratas
Kvadratas – stačiakampis, kurio visos kraštinės lygios. Kiekvienas kvadratas yra ir stačiakampis, ir rombas, ir
lygiagretainis. Todėl kvadratas turi visas šitų figūrų savybes. Savų savybių kvadratas neturi. Kvadratas, kaip ir kiti
keturkampiai, žymimas keturiomis didžiosiomis raidėmis – savo viršūnių pavadinimais.

Kvadrato ypatybės:
1. Kvadrato visi kampai lygūs

ir visos kraštinės lygios
todėl jis yra taisyklingasis keturkampis.

Matematikoje trikampis yra paprasčiausias daugiakampis, turintis tris viršūnes ir tris jas jungiančias kraš-

2. Aplink kvadratą galima apibrėžti ir į jį galima įbrėžti apskritimą. Tų apskritimų centrai sutampa ir yra kvadrato
įstrižainių susikirtimo taške.

tines.
Trikampių rūšys pagal kraštines
Pagal kraštines trikampiai skirstomi į tris rūšis: įvairiakraščius, lygiašonius ir lygiakraščius. Įvairiakraštis
trikampis – trikampis, kurio visos kraštinės skirtingo ilgio.

3. Kvadratas yra simetriškiausias iš visų keturkampių. Jis turi keturias simetrijos ašis ir vieną simetrijos centrą.
4. Iš visų stačiakampių, turinčių tą patį perimetrą, kvadrato plotas yra didžiausias.

Lygiašonis trikampis – trikampis, kurio dvi kraštinės tokio pat ilgio. Jos vadinamos šoninėmis kraštinėmis, o
trečioji – pagrindu. Lygiašonio trikampio kampai prie pagrindo lygūs. Lygiašonio trikampio aukštinė, pusiaukampinė ir pusiaukraštinė, nubrėžtos į pagrindą, sutampa.

5. Kvadrato įstrižainės yra lygios (būdinga stačiakampiams) ir statmenos (būdinga rombams). Kvadrato įstrižainė

Lygiakraštis trikampis – trikampis, kurio visos kraštinės lygios. Visi lygiakraščio trikampio kampai taip pat
lygūs. Žinant lygiakraščio trikampio kraštinės ilgį a, jo plotas randamas pagal formulę:

Kvadrato perimetras ir plotas

Trikampių rūšys pagal kampus:

lygi kvadrato kraštinės ilgiui, padaugintam iš kvadratinės šaknies iš dviejų

.

Kvadrato perimetrą galima apskaičiuoti taip:

Kvadrato ploto formulės:

Pagal kampus trikampiai gali būti smailieji, statieji arba bukieji.
Statusis trikampis – trikampis, kurio vienas kampas yra status. Stačiojo trikampio statinis yra įžambinės ir
to statinio projekcijos įžambinėje geometrinis vidurkis:
;
Stačiojo trikampio aukštinė, nubrėžta iš stačiojo kampo viršūnės, yra statinių projekcijų įžambinėje geometrinis vidurkis:

(Formulėse naudojami žymenys: a – kvadrato kraštinės ilgis, R – apie kvadratą apibrėžto apskritimo spindulys,
r – į kvadratą įbrėžto apskritimo spindulys, d – kvadrato įstrižainė.)

Prieš statųjį kampą esanti stačiojo trikampio kraštinė vadinama įžambine. Statųjį kampą sudarančios stačiojo trikampio kraštinės vadinamos statiniais. Stačiojo trikampio kraštinių ilgius sieja sąryšis, vadinamas Pitagoro
teorema:
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Apskritimas
Apskritimas – aibė visų plokštumos taškų, vienodu atstumu nutolusių nuo vieno taško, vadinamo apskritimo
centru.
Apskritimas yra antros eilės kreivė, kurios lygtis stačiakampėje koordinačių sistemoje, kai centro koordinatės
(a, b), o spindulys r, užrašoma formule:
.
Ši lygtis vadinama bendrąja apskritimo lygtimi.
Apkritimo, kurio centras yra koordinačių pradžios taške (0, 0), lygtis yra: x2 + y2 = r2. Ši lygtis vadinama kanonine
apskritimo lygtimi.
Tiesės atkarpa, jungianti du apskritimo taškus, vadinama apskritimo styga.

Dailės piešiniuose trikampis taip pat vyrauja. Į taikomąją dailę grįžo griežtos geometrinės formos, ypač taisyklingi trikampiai: antikinės dorėninės kolonos, proporcingos skulptūros.
Dailėje taip pat dažnai sutinkame piešinių, kuriuose vyrauja kvadratai. Dažniausiai jų aptinkame konkrečiojoje dailėje ir potapybinėje abstrakcijoje. 1930 m. Theo von Doesburgas „Konkretaus meno manifeste“ įvedė sąvoką, kuri apibūdino meną, kuris egzistuoja pats savaime. Kūrinys yra savarankiškas, specifinis vaizdavimo dėsniais
grįstas objektas, nepriklausomai nuo gamtos pavidalų, visuomenės poreikių. J. Atberso kūryba remiasi kvadratų
variacijomis. Potapybinėje abstrakcijoje vyrauja griežtos formos tapyba. Žymiausi griežtos formos tapytojai – E.
Kelly, A. Held, W. Turnbull, K. Noland.
Apskritimas arba skritulys lietuvių liaudies dailėje dažnai buvo su įrašytais viduje 3, 4, 6, 8
stipinais. Tai tolygu šviesai, dievybei. Toks apskritimas saugotas dieviškųjų dvynių, žalčių, paukščių. Kartais
apskritimo centre vaizduojamas dievybės veidas.

Tiesės atkarpa, jungianti apskritimo centrą su bet kuriuo apskritimo tašku, vadinama apskritimo spinduliu.
Tiesės atkarpa, jungianti du apskritimo taškus, vadinama apskritimo styga. Styga, einanti per apskritimo centrą,
vadinama apskritimo skersmeniu.

Konceptualusis menas
Konceptualusis menas – tai tokia išraiškos rūšis, kuri siekia kuo labiau atsiriboti nuo fizinių formų ir išvengti
optinių stimuliantų, kad vyktų intelektiniai procesai, kuriuose menininkas kviečia dalyvauti ir žiūrovus. Iš esmės
tai mąstymo modelių menas, o įgyvendinti juos galima bet kokiomis tai darančiam tinkamomis priemonėm. Vadovaujamasi įsitikinimu, kad meno esmė glūdi sąvokose, idėjose arba konceptuose, tiriama, kaip menas suvokiamas
visuomenėje, kvestionuojami dailės interpretacijos stereotipai, pasitelkus lingvistiką, filosofiją, sociologiją, meno
kritiką ar kasdieninį patyrimą, analizuojamos meno idėjos. Šio meno pagrindas – pats kūrybinis sumanymas, projektas, idėja. Jis gali būti pateikiamas žodžiais, techniniu piešiniu, fotografija, dokumentais. Dailės kūrinio atlikimas tampa antraeiliu dalyku – pirmoje vietoje atsiduria pagrindinis sumanymas ir idėja. Taigi vietoj užbaigto paveikslo ar skulptūros eksponuojami eskizai, oficialūs raštai arba instrukcijų tekstai, skatinantys žiūrovą veikti patį.

Skritulio plotą galima apskaičiuoti pagal formulę: S = пR2

Matematika dailėje
paveikslėlis nr. 1			

paveikslėlis nr. 2

Matematika – mokslas, tiriantis struktūrų, kitimų ir erdvių modelius. Formaliai matematika yra aksiomomis
apibrėžtų abstrakčių struktūrų nagrinėjimas, naudojant logiką ir matematinius žymėjimus. Matematikai tyrinėja
struktūras, kurios turi atitikmenis kituose tiksliuosiuose moksluose, pavyzdžiui, fizikoje, taip pat apibrėžia naujas
struktūras ir jas nagrinėja dėl tam tikrų priežasčių, nes naujomis struktūromis galima apibendrinti kelias matematikos temas ar palengvinti dažnai atliekamus skaičiavimus. Be to, daugelis matematikų tyrinėja tam tikras sritis
tik dėl estetinių tikslų, palyginti matematiką su menais, o ne su taikomaisiais mokslais. Matematikos teorijomis
remiasi kiti tikslieji mokslai – fizika, informatika, ekonomika ir pan. Matematiką taip pat galime sutikti ir dailėje
(įvairūs matavimai, brėžiniai, skaičiavimai, figūrų vaizdavimas meniškai).
paveikslėlis nr. 3
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Kubizmas
Kubizmas – XX a. pr. modernistinė dailės kryptis. Atsirado Prancūzijoje ir gyvavo daugelyje Europos šalių.
Būdingas suskaidytas tikrovės suvokimas, daiktų vaizdavimas vienu metu iš skirtingų taškų, geometrizuotos formos be ryšio su daiktu ir jo sandara, dekoratyvumas. Kubizmo atstovai atmetė Renesanso laikais galiojusį principą,
kad menas turi mėgdžioti tikrovę, nepaisė grožio ir bjaurumo kriterijų. Kartu su ekspresionizmu – vienas pagrindinių XX a. meno šaltinių, dariusių įtaką kitoms meno šakoms – architektūrai, literatūrai. Garsiausias kubizmo
atstovas ir pradininkas – ispanų dailininkas Pablas Pikasas. Kubizmo pagrindu susiformavęs koliažas.

paveikslėlis nr. 4

paveikslėlis nr. 5

„Aukso pjūvis“ –

paveikslėlis nr. 6

.

paveikslėlis nr. 7

Aukso pjūvis
Aukso pjūvis plačiai taikomas architektūroje, mene, jį galima pastebėti ir gamtoje. Proporcijos – labai svarbi
kompozicijos harmonizavimo priemonė, turinti didelę meninę ir praktinę reikšmę. Proporcijos suprantamos kaip
ilgių, pločių, aukščių ir tūrių darna, kaip atskirų elementų santykis su visuma. Vykusiai parinktos proporcijos lemia
objekto meninę vertę, pabrėžia kompozicijos vienybę. Tobulas proporcijų supratimas ilgainiui susiformavo žmogaus gamybinės veiklos metu. Santykių ir proporcijų teorija buvo nagrinėjama jau antikos laikais. Apie geometrinių
elementų panašumo lyginimą rašė Euklidas. Platonas tai vadino analogija, o Ciceronas – proporcija. Proporcijas
matematiškai analizavo Leonardas da Vinčis, L. B. Albertis ir kiti menininkai. Dailininkai Rafaelis, Mikelandželas,
Ticianas ir kt. savo nuostabiuose kūriniuose griežtai laikėsi proporcijos taisyklių.
Nustatyta, kad egzistuoja paprastieji ir iracionalieji proporcijų santykiai. Praktiškai naudojami du būdai.
Aritmetinis, arba modulinis, būdas, kai yra vienas pastovus dydis (modulis), kuriuo matuojamos objekto
dalys. Šiuolaikinėje industrinėje statyboje naudojamas statybinis modulis, pagal kurį tipizuojami ir unifikuojami
pastatai. Tai padeda greitai juos montuoti iš gatavų detalių.
Geometrinis, arba iracionalusis, būdas pagrįstas geometrinėmis struktūromis ir nematuojamų dydžių santykiais. Juo remiantis, pastatytos Egipto piramidės, antikos, Renesanso ir kiti klasikiniai pastatai. Šis būdas taikomas
ir moderniojoje architektūroje. Populiariausias iracionaliojo proporcijų nustatymo būdas yra vadinamas aukso
pjūviu („dieviškąja proporcija“). Pirmą kartą jis minimas Euklido „Pradmenyse“ IV a. pr. Kr. Graikai šį būdą taikė
statydami Akropolį. Šia proporcija pasižymi Gizos piramidė, gotikos, Renesanso ir klasicizmo pastatai bei Kinijos
ir Indijos šventovės. Manoma, kad šį santykį, kuris tapo svarbiu proporcijų harmonizavimo principu Renesanso
architektūroje ir dailėje, auksiniu pavadino Leonardas da Vinčis. Auksinė proporcija dažnai įžvelgiama gyvojoje
gamtoje, muzikoje.
Matematiškai aukso pjūvio santykis išreiškia tokią dviejų dydžių santykinę priklausomybę:
a : b = 1 : 1,618.
Aukso pjūvio skaičių seka yra tokia: ...0,056, 0,090, 0,146, 0,236, 0,618, 1,0, 1,618, 2,618 ir t. t. Jai artima
italų matematiko Leonardo Piziečio (vadinamo Fibonačiu) 1202 m. nustatyta sveikųjų skaičių seka: 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, 89 ir t. t. Čia kiekvienas paskesnis narys lygus dviejų pirmesniųjų narių sumai, o jų santykis vis labiau
artėja prie „auksinio skaičiaus“ 0,618 (3 : 5 = 0,6; 5 : 8 = 0,625; 8 : 13 = 0,615; 13 : 21 = 0,619; 21 : 34 = 0,617 ir t.
t.). Praktinės naudos turi ir kiti iracionalieji santykiai, sudaryti geometriniu metodu: lygiakraščio trikampio aukštinės santykis su puse jo pagrindo; kvadrato kraštinės ir jo įstrižainės santykis; stačiakampių aukso pjūvio santykis;
aritmetinės ir geometrinės progresijos narių santykiai ir t. t.
132

paveikslėlis nr. 8

Dailės ir matematikos palyginimas
Panašumai:
• Įvairios proporcijos, matavimai, braižymai
• Figūrų pritaikymas
Skirtumai:
• Dailėje atsispindi žmogaus jausmai
• Matematikoje daugiau vyrauja loginis mąstymas, o dailėje – fantazija
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Praktinės užduotys

Didįjį stačiakampį pažymėkime S2 ir P2
S2 = a x b = 1 x 1,5 = 1,5 cm2
P2 = 2 (a + b) = 2 (1 + 1,5) = 5 cm

I uždavinys
Raskite aukso pjūvį.

Abu stačiakampius pažymėkime S ir P
S = S1 + S2 = 15 + 1,5 = 16,5 cm2
P = P1 + P2 = 16 + 5 = 21 cm
Ats.: S1 = 15 cm2, P1 = 16cm
S2 = 1,5 cm2, P2 = 5 cm
S = 16,5 cm2, P = 21 cm

III uždavinys

paveikslėlis nr. 9

paveikslėlis nr. 11

II uždavinys
Duota: mažojo stačiakampio kraštinės 1 cm ir 1,5 cm,
didžiojo stačiakampio kraštinės 3 cm ir 5 cm
Rasti: mažojo stačiakampio plotą ir perimetrą,
didžiojo stačiakampio plotą ir perimetrą,
abiejų bendrą plotą ir perimetrą.

a) Namo stogas yra stačiosios trikampės prizmės formos. Prizmės pagrindas – statusis trikampis, kurio statiniai lygus 15 m ir 20 m. Stogo ilgis lygus 84 m. Raskite stogo plotą ir tūrį.
b) Stačiojo gretasienio pagrindo kraštinės lygios 3 cm ir 5 cm, viena pagrindo įstrižainė – 4 cm. Mažesnioji
gretasienio įstrižainė su pagrindo plokštuma sudaro 60o kampą. Raskite gretasienio įstrižaines.
Sprendimas:
a) Vprizm. = Sp * H = Strikamp.* H = 15 * 20 : 2 * 84 = 12600 m3
S = Sst1 + Sst2 = 84 * 20 + 84 * 15 = 1680 + 1260 = 2940 m2
b) a2 = d2 – BD2
a2 = 82 – 42
a2 = 64 – 16
a2 = 48
cos60o =

paveikslėlis nr. 10

Sprendimas:
Mažąjį stačiakampį pažymėkime S1 ir P1
S1 = a x b = 3 x 5 = 15 cm2
P1 = 2 (a + b) = 2 (3 + 5) = 16cm
134

d1 =

(cm)

(AB2 + BC2) * 2 = 42 + AC2
(52 + 32) * 2 = 16+ AC2
(25 + 9) * 2 = 16 + AC2
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AC2 = 34 * 2 – 16
AC2 = 68 – 16
AC2 = 52
d22 = AC2 + a2
d22 = 48 + 52
d22 = 100
d2 = 10 (cm)

H2 = 156,29 – 56,25
H=
H = 10 (m)

V=
Ats.: 8 cm ir 10 cm

1
S pagr H
3

V=

(m3)
Ats.: V = 360 m3

IV uždavinys

V uždavinys

paveikslėlis nr. 13

paveikslėlis nr. 12

a) Duota: skritulio spindulys = 32 cm
п ~ 3,14
Rasti: skritulio plotą (S)
Sprendimas:
S = пR2
S = 3,14 * 322 = 3,14 * 1024 = 3215,36 (cm2)
Ats.: S = 3215,36 cm2
b) Kiek piešinyje yra erdvinių ir plokštumos figūrų? Nurodykite jų pavadinimus.
c) Piramidės pagrindas yra stačiakampis, kurio kraštinės lygios 9 m ir 12 m, kiekviena šoninė briauna lygi 12,5 m.
Rasti piramidės tūrį.
Pažymėkime, kad AC, AD, DC yra kraštinės, H yra aukštinė.
Sprendimas:
AC2 = AD2 + DC2
AC2 = 122 + 92
AC2 = 144 + 81

OD =
OD =

V=

4 2 (cm)

1
S pagr H
3

V=

AC =
AC = 15 (m)

AO =

Taisyklingosios keturkampės piramidės aukštinė lygi 7 cm, pagrindo kraštinė – 8 cm. Rasti šoninę briauną. Pažymėkime, kad OC, CD, OD yra kraštinės, H yra aukštinė.
Sprendimas:
OD = OC
OD2 + OC2 = CD2
2OD2 = CD2
2OD2 = 82
2OD2 = 64 / :2
OD2 = 32

Ats.: V = 149

(cm3)

1 3
cm
3

(m)

H2 = 12,52 – 7,52
136
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VI uždavinys

Sprendimas:

paveikslėlis nr. 14

a) Piešinyje pavaizduoti kubai. Suskaičiuokite, kiek šių figūrų yra iš viso?
b) Apskaičiuokite vieno kubo paviršiaus plotą ir tūrį, jeigu vienos briaunos ilgis 30 cm.

b) Suskaičiuokite, kiek gautame piešinyje yra figūrų. Kokios jos?
c) Kiek tiesių, parabolių matote piešinyje?

Sprendimas:
S = 6a2 = 6 * 302 = 6 * 900 = 5400 cm2
V = a3 = 303 = 27000 cm3

VII uždavinys
a) Nubraižykite duotų funkcijų grafikus.
a) y = -x2 + 4x
b) x = 9
c) x = 8
d) x = 6
e) y = 0
f) x = -9
g) x = -8
h) y = 7
i) y = 1
j) y = 6
k) x = -5

l)

y=

m) y = x2 – 4x + 7
n)
o)
p)
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1
x+2
2
1
y=
x+5
2
y=-

y = 3,5

Išvados

o
o
o
o
o
o

Sužinojau matematikos ir dailės panašumus
Matematikos ir dailės skirtumus
Kaip dailė susijusi su matematika
Atlikau praktines užduotis, susijusius su daile ir matematika
Įtvirtinau žinias apie įvairias meno rūšis
Pagilinau darbo su kompiuterinėmis programomis MS Office ir Graph įgūdžius
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Įvadas

Apžvelgę pirmaujančių šalių praktiką, pastebime, kad smulkusis verslas yra šalių ekonomikos varomoji jėga ir socialinio stabilumo garantas. O kodėl būtent šis ūkio sektorius, o ne kuris kitas? Todėl, kad smulkusis
verslas sugeba žaibiškai reaguoti į pasiūlos ir paklausos pokyčius tarptautinėje rinkoje, greitai prisitaikyti, tose
veiklos srityse padaugėja darbo vietų, o veiklos produktai bei teikiamos paslaugos tam tikru konkrečiu laikotarpiu
yra itin paklausūs.
Šiuo metu pasaulyje ekonominė krizė. Be abejo, kiekviena valstybė išgyvena sunkmetį. BVP mažėjimas, finansų sistemos griūtis, atlyginimų mažinimas, mokesčių didinimas, infliacija, o svarbiausia pasekmė, mano
manymu, – bedarbystė. Lietuvoje realus nedarbo lygis viršija 13 proc. ir yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje.
Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius Boguslavas Gruževskis prognozuoja, kad šių metų balandį jis gali
siekti net iki 20 proc.
Kiek man teko girdėti per televiziją ir net iš artimų žmonių, dirbama baiminantis netekti darbo.
„Gal net dar didesnę grėsmę kelia tai, kad anksčiau darbo netekę žmonės negali įsidarbinti. Ilgalaikis nedarbas,
kai žmogus nedirba metus ir dar ilgiau, itin pavojingas. Prarandama kompetencija, įgūdžiai, nutrūksta socialiniai
ryšiai ir vis sunkiau susirasti darbą“, – tvirtino B. Gruževskis. Tad visai nenuostabu, kad kiekvieną dieną vis daugiau žmonių puola į neviltį. Pastaruoju metu dauguma piliečių pesimistiškai žiūri į naujo verslo kūrimą. Mano, jog
investicijoms reikia daug pinigų, aukštojo išsilavinimo, ir nėra užtikrinti, ypač krizės metu, kad įmonė ar verslas
klestės. Vis dėlto galbūt smulkusis verslas – puiki išeitis skurdui sumažinti.
Šis darbas – bandymas įrodyti, jog tai įmanoma. Gal tiesiog žmonės per mažai gauna informacijos
apie smulkųjį verslą arba mano, kad tai neveiksminga. Įdomu, kad išsivysčiusias šalis praturtino ne didžiosios įmonės, bet smulkieji verslininkai. Kodėl būtent smulkusis verslas? Nes yra artimesnis žmogiškajai prigimčiai ir išliks
ilgiau už daugelį tarptautinių stambiųjų įmonių. Dažniausiai šis verslas yra pelningesnis, jį lengviau valdyti, jis
labiau atitinka vietos poreikius. Todėl pertvarkant ekonomiką didžiausią dėmesį reikėtų skirti būtent smulkiajam
verslui. Šio darbo tikslas – įtikinamai įrodyti, kad smulkusis verslas gali pelningai klestėti ir kiekvienas žmogus gali
tai įgyvendinti.
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Smulkiojo verslo samprata ir charakteristika

Priežastys, kurios lėmė sparčią smulkiojo verslo plėtrą

Iš pradžių derėtų trumpai apibrėžti, kas yra verslas, verslininkas ir įmonė. Verslininkystė apibūdinama kaip idėjos brandinimas ir organizacijos sukūrimas tai idėjai įgyvendinti, o verslas – tai veikla, kuri teikia
naudą verslininkui ir asmenims, dalyvaujantiems prekių mainų sistemoje. Verslą galima apibūdinti ir kaip užsiėmimą, kada gaminant prekes arba teikiant paslaugas uždirbami pinigai. Jei siekiama naudos tik sau, nesuteikiant
jos kitiems, tampama pseudoverslininkais, kurie, deja, neturi ateities. Jei teikiama nauda kitiems, be naudos sau
– bankrutuojama. Verslininkas – tai žmogus, kuris turi mokėti išsiaiškinti poreikius, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, kurios dažnai keičiasi, mokėti prognozuoti, racionaliai naudoti verslo veiksnius, kad neužleistų pozicijų konkurentams.
Iki 1996 m. Europos Sąjungoje nebuvo bendro standarto, kuris aiškiai nusakytų, kokia įmonė yra
didelė, vidutinė ir labai maža. Šios sąvokos kiekvienoje šalyje buvo traktuojamos savaip. Tad Europos Komisija
nutarė nustatyti bendrus standartus, kurie apibrėžtų didelių, vidutinių ir mažų įmonių sampratą Europos Sąjungos
šalyse. Kriterijai, pagal kuriuos ES Komisija apibrėžė minėtąsias įmones:
• dirbančių žmonių skaičius;

XX a. 8ajame dešimtmetyje dėl ekonomikos nuosmukio daug žmonių Europos Sąjungos valstybėse
neteko darbo. Tai buvo puikus paskatinimas užsiimti verslu. Valdžia turėjo ieškoti būdų juos remti, nes, kaip minėjau, šiame sektoriuje lengviausiai sukuriamos naujos darbo vietos. Šis ūkio verslas šalies ekonomikoje atlieka daug
funkcijų, kurios didelėms bendrovėms yra beprasmiškos ir neefektyvios. Be to, nedidelės įmonės greičiau prisitaiko
prie ekonominių ir technologinių pokyčių.
Smulkusis verslas ne tik papildo stambiąją pramonę, bet ir sudaro galimybę jai dirbti lanksčiau, našiau ir
pigiau. Didžioji pramonė lėmė greitą gamybos išlaidų augimą. Smulkiajame versle darbo vieta kainuoja pigiau.
Per pastaruosius dešimtmečius labai pasikeitė žmogaus vaidmuo šalies ekonomikoje. Ūkyje nuolat
mažėja nekvalifikuoto, šabloninio darbo poreikis ir vis daugiau žmonių nori būti savarankiški. Tai plačiau aptarsiu
šiek tiek vėliau.
Besivystant ekonomikai, didėja specifinių prekių, pritaikytų individualiems vartotojų poreikiams,
paklausa, o didelėse masinės gamybos įmonėse pagamintų nestandartinių prekių mažėja.
XX a. septintojo dešimtmečio pabaigoje Vakarų šalių ekonomika pradėjo naują raidos etapą, kur kokybinis augimas yra pagrindinis bruožas, besiremiantis glaudžiu stambiojo ir smulkiojo verslo bendradarbiavimu.
Jam būdingi tokie požymiai:
 gerinti visuomenės gyvenimo kokybę;
 spartinti mokslinių išradimų ir technologijų diegimą;
 vykdyti naują socialinę ekonominę politiką.

•
•

prekių apyvartos apimtis;
nepriklausomumas.
Šiuo metu smulkiojo verslo samprata atitinka Europos Komisijos rekomendacijas. Taigi kas yra smulkusis verslas?
Smulkusis verslas:
 labai maža įmonė, dar vadinama mikroįmone, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų, metinės
pajamos neviršija 7 mln. litų, o įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. litų. Įmonė
pasižymi savarankiškumu;
 maža įmonė, kitaip – smulki įmonė, kurioje yra mažiau kaip 50 darbuotojų, metinės pajamos nėra
didesnės negu 24 mln. litų, o įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 17 mln. litų. Įmonė
pasižymi savarankiškumu.
Smulkusis verslas yra dinamiškesnis, lankstesnis, našesnis ir žmogiškesnis už stambųjį. Šiandien itin
aktualu kurti naujas darbo vietas. Panagrinėsiu, kaip smulkusis verslas galėtų padėti sėkmingiau spręsti šią problemą. Smulkiosios įmonės pirmosios išbando naujas technologijas, gamybos būdus, kuriuos vėliau teisėtai ir plačiu
mastu taiko didžiosios įmonės, bendrovės. Taigi smulkiojo verslo vaidmuo yra labai svarbus, kai sprendžiamos
gyventojų užimtumo problemos. Pirmaujančiose valstybėse šiame ūkio sektoriuje dirba daugiau negu pusė visų
dirbančiųjų. Pirmas paveikslėlis pateikia duomenis apie užimtumo lygį smulkiajame versle Europos Sąjungos šalyse ir Japonijoje(žr. 1 pav.). Atrodytų, šis verslas nėra labai jau reikšmingas, bet duomenys rodo, jog procentai išties
dideli. Kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje ir Japonijoje šis sektorius užima daugiau negu 50 proc. ir procentų
pasiskirstymas nemažai tesiskiria. Rezultatai iš tiesų įspūdingi. Pasaulinė patirtis taip pat rodo, kad be smulkiųjų
įmonių (SĮ) rinkos ekonomikos sistema negali nei normaliai funkcionuoti, nei tobulėti. Anksčiau SĮ steigimasis
buvo tik žmonių pastangos išsigelbėti nuo bedarbystės, įgyvendinti savo idėją arba noras būti nepriklausomiems.
Dabar SĮ steigimosi svarbą suprato ir valstybės institucijos, ir didelės privačios įmonės.
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Smulkusis verslas Lietuvoje

Drįstu teigti, jog lietuviai – verslininkų tauta. Tokios išvados peršasi po statistikos apžvalgos, kuri
vaizduoja Lietuvos įmonių struktūrą pagal darbuotojų skaičių(žr. 2 pav.). Smulkiųjų įmonių, t. y. įmonių, kuriose
dirba ne daugiau kaip 10 darbuotojų, dabar yra apytiksliai 75–80 proc. Šių įmonių Lietuvoje šimtus kartų daugiau
nei didelių. Įmonių, kuriose dirba daugiau negu 250 žmonių 2007 metais buvo užfiksuota 361, o įmonių, kuriose
dirba mažiau nei 250 žmonių – 138 060. Neįtikėtina, bet skirtumas išties milžiniškas. Pasitvirtina faktas, jog šis
ūkio sektorius yra valstybių ekonomikos varomoji jėga.
Tačiau Lietuvos apskrityse įmonių veiklos pasiskirstymas yra nevienodas(žr. 3 pav.). Daugiau negu pusė
veikiančių įmonių yra Vilniaus ir Kauno apskrityse. Kaip jau minėjau, SV yra pagrindinis darbo vietų šaltinis. Mažiausio nedarbo teritorijose 1000 gyventojų tenka didesnis SVĮ skaičius negu teritorijose, kur nedarbo lygis yra
aukštesnis. Pirmauja Klaipėdos – 18,1 (nedarbo lygis – 11 proc.) ir Vilniaus – 17,6 (nedarbo lygis – 10,1 proc.)
apskritys, o žemiausias šis rodiklis Utenos – 10,1 (nedarbo lygis – 12,4 proc.), Alytaus – 10,8 (nedarbo lygis – 16,1
proc.), Marijampolės – 11,1 (nedarbo lygis – 17,4 proc.) ir Tauragės – 11,1 (nedarbo lygis – 17,4 proc.) apskrityse.
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Smulkiojo verslo pranašumai ir trūkumai

Japonijoje smulkiojo verslo srityje dirba trys ketvirtadaliai gyventojų, du trečdaliai jų dirba įmonėse,
kur darbuotojų skaičius neviršija 20 žmonių. Kur slypi smulkiojo verslo sėkmės paslaptis? Į šį klausimą pabandysiu
atsakyti nagrinėdama šių verslo įmonių pranašumus. Trumpai pagrįsiu mintį.
• Gebėjimas greitai reaguoti į paklausą, rinkos pokyčius. Kaip jau minėjau, mažesnės įmonės sugeba greičiau
prisitaikyti prie sparčiai kintančių rinkos aplinkybių, nes jų produktai ir teikiamos paslaugos atitinka vietinius poreikius.
• Naujų darbo vietų kūrimas. Kiekviena nauja įmonė sukuria bent po kelias naujas darbo vietas, todėl nesunku suprasti, kad kuo daugiau žmonių pradeda verslą, tuo daugiau gali dirbti ir išreikšti save, būti ir jaustis
naudingi. Mano manymu, vienas iš svarbesnių smulkiojo verslo pranašumų – užimtumo didinimas. Tai galima įžvelgti atkūrus nepriklausomybę. Kai bankrutavo išties stulbinamas kiekis didelių ir svarbių įmonių,
smulkusis verslas tapo žmonėms tikru gelbėjimosi ratu. Netgi dabar Lietuvoje, ir ne tik, galima pastebėti, kad
nuolat daugėja darbo jėgos, ypač turgavietėse.
• Stambiojo verslo priklausomybė. Dauguma eilinių piliečių, paklausti, ar stambusis verslas kaip nors susijęs
su smulkiuoju, atsakytų, kad turbūt ne. Tačiau jie susiję. Mažos įmonės parduoda didžiųjų įmonių produkciją, teikia joms daugybę paslaugų, aprūpina būtinomis prekėmis ir žaliavomis nes stambūs tiekėjai negali
savo produkcijos tiekti mažesnėmis kainomis. Tai ypač būdinga prekėms, kurios tiekiamos mažais kiekiais ar
kurios gaminamos pagal individualius užsakymus. Taigi galima drąsiai teigti, kad smulkiosios ir stambiosios
įmonės vienos kitas papildo.

•

•

•
•

•

•
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Smulkiųjų įmonių našumas lenkia stambųjį verslą. ES šalyse smulkiųjų įmonių apyvarta yra didesnė, gaunamas didesnis pelnas negu stambiosiose įmonėse. Vadinasi, kiekvienas į smulkųjį verslą investuotas euras
uždirba daugiau negu investuotas į didelę įmonę. Sunku patikėti, ir dauguma paklaustųjų atsakytų, kad tai
neįmanoma, bet tai tiesa. Taip yra dėl to, jog smulkiojo verslo produkcija yra pigesnė, nes gamybos išlaidos
dėl siauros specializacijos, pigesnių gamybos priemonių, mažesnio darbo užmokesčio yra mažesnės, palyginti su stambiųjų įmonių produkcija.
Galimybė greitai įdiegti naujoves, tobulinti technologijas ir diegti išradimus, išbandyti naujas medžiagas,
paslaugas, imtis rizikos, kurios vengia didelės įmonės. Daugelyje Europos šalių atlikti tyrimai rodo, kad ne
tik maži, bet ir reikšmingi išradimai gali būti padaryti ir stambiose, ir smulkiose įmonėse. Mažose įmonėse
ar net pavienių asmenų pastangomis buvo sukurti nešiojamieji kompiuteriai, mobilieji telefonai, sraigtasparniai ir daug kitų išradimų. Dėl to, manau, smulkiojo verslo įmonėms turi būti skiriamas ypatingas dėmesys
bei parama, nes viskas prasideda nuo vienos genialios idėjos.
Mažesnis valdomų darbuotojų skaičius. Jeigu vienas žmogus pradeda smulkųjį verslą, jis yra pats sau šeimininkas.
Sprendimai priimami greitai, paprastai ir lanksčiai, nes nereikia su niekuo derinti. Juk nereikia kviesti didžiųjų įmonių atstovų pasitarti, ar močiutė, prekiaujanti turgelyje, gali pakelti obuolių kainą dėl to, kad pabrango maišeliai obuoliams sudėti.
Geresnės sąlygos būti nepriklausomam, galima visapusiškai atsiskleisti kaip asmenybei, pasiekti tikslą savo
jėgomis. Žmogus tobulėja, išmoksta daug naujų dalykų, testuoja save ir gali sužinoti, ko yra vertas. Be abejo,
jis mokosi iš klaidų, kad ateityje jų nekartotų.
Sunkiomis ekonomikos sąlygomis darbuotojai labiau linkę prisitaikyti – sutinka su mažesniu atlyginimu,
ilgesne darbo diena.

Išnagrinėjus pranašumus, peršasi išvada, kad mažųjų įmonių svarba išties nemaža – nors jos mažos,
bet jų veiklos rezultatai įspūdingi.
Liaudies išmintis sako: moneta turi dvi puses. Smulkusis verslas, be išvardytų pranašumų, turi ir
kelis trūkumus.
o Silpnas savininkų gebėjimas vadovauti. Kartais įmonės žlunga dėl to, kad trūksta patirties, žinių arba sunkiai
sekasi susitarti su bendradarbiais. Didžiosiose įmonėse netrūksta kvalifikuotų ir išsilavinusių vadybininkų,
gebančių tinkamai organizuoti darbą.
o Išsilavinimo trūkumas. Jeigu žmogus turi pinigų ir nori pradėti savo verslą, dar nereiškia, kad jis gali sėkmingai tai įgyvendinti. Visoms verslo sritims reikia atitinkamo išsilavinimo. Anksčiau buvo manyta, kad norint
tapti klestinčiu verslininku pakanka vien tik iniciatyvos. Šiandien į pagalbą atskuba konsultacijų tarnybos,
nes be žinių užsiimti verslu pernelyg rizikinga.
o Rinkodaros žinių trūkumas. Pradedantieji verslininkai dažnai pasirenka veiklos sritį, produktą ar paslaugą ir
pradeda veiklą. Po kurio laiko paaiškėja, kad pasirinktas produktas ar paslauga neturi paklausos.
o Sunkiau gauti kreditą, jis brangesnis. Tai pati didžiausia problema Lietuvoje. Sunku gauti kreditą, atidėti mokesčių mokėjimą, dažnai pažeidžiama atsiskaitymo procedūra, o skolų išieškojimo galimybės labai ribotos.

Valstybės parama

Kartais žmonėms pritrūksta informacijos ar valstybės pagalbos. Daugelis norinčiųjų pradėti verslą
net nežino, kur kreiptis, arba mano, kad iš valstybės nesulauks jokio dėmesio, juolab paramos. Tačiau tai netiesa.
ES valstybių vyriausybės nemažai skiria dėmesio smulkiajam verslui, nes jis pritraukia kūrybingiausius, puikių idėjų turinčius žmones ir sudaro sąlygas jų veiklai. Vien tik noro nepakanka. Čia dažniausiai žmonės
ir suklysta. Yra tam tikrų būtinų sąlygų:
o valstybės parama;
o profesinis pasirengimas;
o patirtis rinkodaros srityje;
o pradinis kapitalas.
Vakarų šalių vyriausybės, skatindamos ekonomikos augimą, įvairiais būdais remia smulkųjį verslą:
• nedidelėms įmonėms mokesčių tarifai yra mažinami, sudaromos sąlygos gauti lengvatinius kreditus;
• teikiamos dotacijos toms verslo rūšims, kurios yra nuostolingos, tačiau vyriausybė suinteresuota, kad jos išliktų;
• teikiami valstybiniai užsakymai smulkiajam verslui, nes tai garantuojas verslo pajamas;
• valstybė teikia garantijas bankams už smulkiajam verslui teikiamus kreditus;
• steigiamos konsultavimo bendrovės, teikiančios informaciją ir kt. Kuriami verslo konsultavimo centrai, verslo
inkubatoriai.
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Smulkiojo verslo analizė remiantis statistika

Išvados

Dabar norėčiau pristatyti ir išnagrinėti šiokią tokią statistiką, kuri parodo smulkiojo verslo sėkmės
veiksnius Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Tikslas – patvirtinti dalį darbo ir įrodyti, kad remiantis Europos Sąjungos šalių ir Lietuvos patirtimi smulkusis verslas išties veiksmingas.
Kiek man teko girdėti, pagyvenę žmonės mano, kad yra per seni kurti verslą, tačiau ir jauni žmonės,
ir senyvi yra labai aktyvūs. Kai plačiau išnagrinėjau statistiką, priėjau prie išvados (4 pav.), kuri parodo verslininkus pagal amžiaus grupes ir pagrindines ekonomikos veiklos rūšis. Labai nustebau, kad beveik kiekvienoje išsivysčiusioje ES valstybėje daugiausia yra verslininkų, kuriems daugiau nei 40 metų. Vadinasi, verslas puikiai klesti.
Mūsų tėvynėje taip pat daugiausia verslininkų, kuriems daugiau negu 40 metų. Mano manymu, amžius neturi labai
didelės reikšmės, svarbiausia idėja ir noras ją įgyvendinti. Bet, žinoma, turime būti labai atsargūs.
Taip pat labai įdomu sužinoti, kodėl žmonės pradeda verslą (5 pav.). Net nesitikėjau, kad priežastys
yra pačios įvairiausios. Pavyzdžiui: noras išbandyti save kurioje nors verslo srityje, noras būti šeimininku, noras
pragyventi iš mėgstamo užsiėmimo, šeimos tradicija, noras sėkmingiau derinti darbą ir asmeninį gyvenimą, pakankamai suaugę vaikai, todėl galima būtų steigti įmonę, perspektyva uždirbti daugiau pinigų, noras įgyvendinti naujo
gaminio ar paslaugos idėją, siekis patekti į tarptautinę rinką, noras išvengti nedarbo, noras ištrūkti iš netenkinamų
darbo sąlygų, noras būti savo darbdavio subrangovu, vienintelė galimybė dirbti pagal savo profesiją.
Norėčiau išsamiau panagrinėti Lietuvos smulkiojo verslo aplinkybes. Daugiausia jaunų verslininkų
imasi verslo, norėdami išbandyti save. Rezultatai džiugina, turime daug jaunų žmonių, kupinų entuziazmo. Vidutinio amžiaus verslininkai ir verslininkai, kuriems daugiau nei 40 metų, jau patyrę, pasitikintys savimi, nori patys
būti sau šeimininkai. Kad vaikai pakankamai suaugę, todėl galima steigti įmonę ar noras būti savo buvusio darbdavio subrangovu, atsakė gerokai mažiau apklaustųjų. Džiugina tai, kad pasitikima jaunais žmonėmis kad lietuviai
nėra kerštingi, nes nenori būti savo buvusių „bosų“ subrangovais.

Smulkusis verslas –
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 tai sritis, kur žmogus gali sėkmingai investuoti arba pradėti savo verslą;
 tai ūkio sektorius, sukuriantis daugiausia naujų darbo vietų, kurių šiandien labai stinga Lie






tuvoje;
tai galimybė užsidirbti net neįgaliajam;
tai gelbėjimosi ratas nuo skurdo;
tai šiandieninės ekonomikos varomoji jėga;
tai galimybė padaryti stambiąją gamybą lankstesnę;
tai naujovių paieška, kūrimas ir įvairinimas, drąsesnė rizika, greitesnis reagavimas į kintančius rinkos poreikius;
tai galimybė greičiau ir pigiau techniškai atsinaujinti, mažesni finansiniai įdėjimai, kurie
greičiau atsiperka.

Taigi smulkusis verslas turi be galo didelę įtaką ekonomikai, gali pelningai klestėti. Sėkmingu verslininku gali
tapti ir jaunas, ir vyresnio amžiaus žmogus, jeigu yra tam pasirengęs, žino, ko siekia, ir moka pasinaudoti valstybės parama, informacija.
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Priedai

2 pav. Lietuvos įmonių struktūra pagal darbuotojų skaičių, proc.

1 pav. Užimtumas smulkiosiose įmonėse Japonijoje ir Europos Sąjungos šalyse 2005 m. (proc.)

3 pav. Veikiančių smulkiųjų įmonių pasiskirstymas Lietuvos apskrityse, proc.
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ES šalys

EU

CZ

DK

EE

FR

IT

LT

LU

LV

Amžiaus
grupės metais

Visa
pramonė

Statyba

Prekyba

Paslaugos

Iki 30

14,12

16,49

33,33

69,40

30–39

10,48

16,76

30,75

72,76

40 ir>

12,20

14,68

31,38

73,12

Iki 30

23,47

17,55

25,21

58,98

30–39

16,51

15,44

31,67

68,06

40 ir>

15,25

14,08

25,30

70,67

Iki 30

10,83

15,76

23,41

73,41

30–39

9,62

20,63

22,35

69,75

40 ir>

6,96

12,84

25,77

80,20

Iki 30

7,17

5,66

41,89

87,17

30–39

9,62

7,21

40,50

83,05

40 ir>

14,93

9,50

34,50

75,45

Iki 30

8,18

25,35

10,36

21,22

30–39

8,73

28,78

10,21

21,02

40 ir>

9,39

20,80

13,28

28,43

Iki 30

10,93

18,06

36,03

71,01

30–39

8,57

21,22

24,46

70,21

40 ir>

10,47

22,35

25,26

67,18

Iki 30

15,08

6,15

38,55

79,33

30–39

16,25

8,01

41,05

75,74

40 ir>

17,65

9,30

41,80

73,05

Iki 30

0,00

5,30

25,76

94,70

30–39

4,42

6,95

20,63

88,63

40 ir>

0,86

10,66

22,62

88,47

Iki 30

8,13

7,32

39,84

83,74

30–39

14,61

6,01

41,88

79,38

40 ir>

14,18

6,18

39,82

79,72

ES Am- Noras Noras
ša- žiaus išban- būti
lys gru- dyti
šeimipės save ninku
me- versle patais
čiam
sau

EU

CZ

DK

EE

FR
4 pav. Verslininkai pagal amžiaus grupes ir kelias ekonominės veiklos rūšis, proc.

LT

Noras
pragyventi
iš
pamėgto
užsiėmimo

Šeimos
tradicija
turėti
savo
verslą

Noras
sėkmingiau
derinti
darbą ir
asmeninį
gyvenimą

Noras
ištrūkti
iš
netenkinamų
darbo
sąlygų

Noras
būti
savo
buvusio
darbdavio
subrangovu

Vienintelė
galimybė
dirbti
pagal
savo
profesiją

Vaikai
pakankamai
suaugę, kad
galima
būtų
steigti
įmonę

Perspektyva
uždirbti
daugiau
pinigų

Noras
įgyvendinti
naujo
gaminio
ar
paslaugos
idėją

Siekis
patekti į
tarptautinę
rinką

Noras
išvengti
nedarbo

37,32

15,91

57,79 40,91 7,53

29,52

Iki
30

71,4

82,44 41,34

26,89 42,84

3,29

76,91

30–
39

71,24

81,43 32,84

23,10 44,09

6,70

75,46 34,49

13,48 49,83 45,87 6,66

31,48

40
ir>

64,13

68,02 32,60

21,14 42,65

23,79

69,28 33,12

13,84 47,81 38,34 6,12

27,86

Iki
30

77,48 81,82 49,63

18,09 44,74

0,84

71,41

26,24

9,57

48,33 34,83 4,15

28,98

30–
39

77,48

40
ir>

57,60 62,73 34,41

10,14 34,02

20,34

56,47 15,83

6,15

42,76 30,67 3,42

22,70

Iki
30

84,39 84,24 63,22

60,35 52,87

-

88,54 40,29

10,67 27,23 19,75

24,36

-

30–
39

89,49 87,69 53,18

42,91 52,99

2,95

70,78 37,54

12,73 27,57 29,64 12,23

-

40
ir>

80,19 72,29 40,21

37,81 48,22

21,50

59,67 41,64

17,92 31,35 34,75 11,95

-

Iki
30

81,13

11,32 44,15

-

87,55 67,92

46,04 51,32 30,94 13,58

18,87

30–
39

76,56 89,90 54,57

6,97

8,53

85,94 57,33

33,53 48,32 32,69 7,09

19,59

40
ir>

64,37 83,37 47,29

11,43 47,85

30,32

80,88 51,24

33,37 57,24 30,32 9,50

31,67

Iki
30

62,68 75,60 -

-

-

-

21,64 -

23,86 -

-

-

30–
39

62,71

77,74

-

-

-

-

-

23,90

-

22,70 -

-

-

40
ir>

55,77

63,47 -

-

-

-

-

25,37

-

29,05 -

-

-

Iki
30

96,09 91,06 77,65

21,23 65,92

6,70

87,71

53,07

30,73 53,63 59,78 7,26

17,88

30–
39

74,20 85,18 75,30

19,65 63,67

5,60

84,63 45,01

29,97 49,29 39,74 9,88

14,05

40
ir>

72,11

16,28 57,21

22,58

75,42 40,05

24,27 56,71 36,62 6,55

19,59

88,68 61,89

80,85 70,43

46,39

5 pav. Priežastys, paskatinusios pradėti verslą, pagal verslininkų amžiaus grupes
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TURINYS
Įvadas ……………………………………………………………………………………… 3
1. Detergentai ir jų savybės ................................................................................................... 4
1.1. Detergentų istorija .................................................................................................... 4
1.2. Detergentų naudojimas ............................................................................................. 5
1.3. Detergentų sudėtis ir poveikis riebaluotiems paviršiams .......................................... 6
1.4. Detergentų nauda ....................................................................................................... 7
1.5. Detergentų žala aplinkai ............................................................................................ 9
1.6. Detergentų žala žmogui ........................................................................................... 10

ĮVADAS

Brandos darbo tema. Natūralūs ir sintetiniai detergentai, jų savybės, poveikis žmogui bei aplinkai, sugebėjimas pašalinti riebalus nuo įvairių paviršių.

Problema. Kuo naudingi ir kuo žalingi sintetiniai ir natūralūs detergentai žmogui bei aplinkai? Kaip apsisaugoti nuo detergentų žalos?

1.7. Saugus detergentų naudojimas ................................................................................ 12
2. Detergentų naudojimas buityje.......................................................................................... 14
3. Praktikos darbai..................................................................................................................14
3.1. Langų valiklio gamyba namų sąlygomis ................................................................ 16
3.2. Eksperimentas – koks detergentas greičiau pašalina riebalų dėmes nuo medvilninio paviršiaus? ..
.......................................................................................................................... 17
3.3. Muilo gamyba chemijos pamokoje .............................................................................. 18
Išvados .................................................................................................................................. 19
Literatūros sąrašas ................................................................................................................ 20

Darbo tikslas ir uždaviniai:
•
Supažindinti su dažniausiai buityje naudojamais detergentais.
•
Taikant biologijos ir chemijos žinias, apibūdinti, kaip veikia detergentai.
•
Aprašyti detergentų sudėtį, savybes.

•
•
•
•
•

Išsiaiškinti, kuo naudingi ir kuo žalingi yra detergentai.
Detergentų pranašumai ir trūkumai, palyginti su muilu.
Palyginti skirtingų detergentų aktyvumą šalinant riebalų dėmes.
Pristatyti būdus, kaip apsisaugoti nuo detergentų žalos žmogui bei aplinkai.
Nurodyti pavojingiausius detergentus, jų keliamą grėsmę žmogui.

Tiriamieji darbai:
1.
Kokias valymo priemones pasirinkti?
2.
Langų valiklio gamyba namų sąlygomis.
3.
Eksperimentas – koks detergentas greičiau pašalina riebalų dėmes iš medvilninio paviršiaus?
4.
Muilo gamyba chemijos pamokoje.
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1. DETERGENTAI IR JŲ SAVYBĖS

Detergentai – pagrindinė sudedamoji dalis medžiagų, kurios padeda sumažinti vandens paviršiaus įtempimą, gerai pašalina nešvarumus plaunant ar skalbiant. Detergentus buityje įprasta vadinti plovikliais.
Detergentai – tai įvairūs plovikliai, pavyzdžiui: šampūnai, indų, grindų, kilimų, langų, cheminių paviršių
valikliai, skalbimo milteliai.
Detergentai – tai medžiaga, kuri reaguodama su vandeniu ir oru, sukelia putas.
Detergentai – tai medžiagos, šalinančios nuo odos nešvarumų dalelytes.
Detergentai skirstomi į sintetinius ir natūralius. Natūralūs detergentai – pagaminti iš natūralių, žmogui bei
aplinkai nepavojingų medžiagų. Sintetiniai – pagaminti iš cheminių, pavojingų medžiagų.

1.1. Detergentų istorija
Jau seniai žmogus išmoko skalbimui naudoti gamtoje randamas organines ir neorganines medžiagas:
garstyčias, gyvulių tulžies syvus, kai kurių rūšių molį, pelenus, augalų šakneles, pvz., saponiną ir t. t.
Pirmieji žinomi natūralūs detergentai – vanduo, drėgnas smėlis, molis, muilamedžio vaisiai.
Muilamedis (angl. soapberry) iki šiol naudojamas kaip natūralus detergentas. Muilamedžio vaisiai, riešutai, turi valomųjų savybių, natūraliai pašalina riebalų dėmes, nekenkia žmogui ar aplinkai.
Muilas yra seniausia kūno priežiūros priemonė.
Pirmasis muilas iš riebalų bei pelenų mišinio buvo pagamintas senovės Babilone (apie 2800 m. prieš m. e.)
ir naudojamas plaukų priežiūrai.
Apie 1500 m. prieš m. e. egiptiečiai maišydavo gyvūnų riebalus bei augalinį aliejų su šarmo druskomis ir šį
mišinį naudojo prausimuisi.
Iki XVII a. Vidurio Europoje muilo gaminimas tapo pripažintu amatu. Didieji gamintojai gyveno Italijoje,
Ispanijoje ir Prancūzijoje. Tuo laiku muilas buvo gaminamas iš augalinių ir gyvulinių riebalų, augalų bei aromatų.
XII–XIII amžiuje Rusijoje muilas jau buvo gaminamas ir parduodamas kitų šalių pirkliams.
Ploviklių gamybos pradininkas Lietuvoje – G. Petrovas, 1912 metais jis gavo patentą plaunančioms medžiagoms gaminti iš naftos perdirbimo produktų. Gauta medžiaga pavadinta „Petrovo kontaktu“, arba „Žibaliniu
kontaktu“.
1913 m. belgų chemikas A. Reychleris pastebėjo detergentų poveikį ne tik audiniams ar rankoms, jie puikiai naikino susikaupusius riebalus ir kitus nešvarumus nuo sintetinių paviršių.
Pirmuosius sintetinius detergentus pradėjo platinti Vokietijos bendrovė Nekal 1917 metais. Jie buvo naudojami vietoje muilo, kurio Pirmojo pasaulinio karo metu labai trūko.
Šiuo metu yra įregistruota daugiau nei 1500 skirtingų ploviklių, kurie skiriasi savo chemine sudėtimi, savybėmis, naudojimo paskirtimi ir kenksmingumu aplinkai.
Visai neseniai pradėta moksliškai nagrinėti plovimo procesą, imta ieškoti atsakymo, kodėl muilas ir įvairūs
detergentai palengvina vandeniui išplauti riebalų dėmes ir kitus nešvarumus. Šis atsakymas reikalingas, norint
suprasti plovimo esmę, sukurti naujų, geresnių, mažiau kenksmingų valymo priemonių.
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1.2. Detergentų naudojimas
Detergentus (ploviklius) naudojame norėdami iš drabužių, audinių, indų ar kitų paviršių pašalinti riebalų
apnašas. Riebalai, susimaišę su dulkėmis ar druskomis, ant įvairių kietų ir minkštų audinių sudaro ploną nešvarumų sluoksnį, kurio negali pašalinti vanduo, todėl naudojamos pagalbinės cheminės medžiagos.
Detergentai naudojami ne tik buityje, pašalinti riebalus, bet ir pramonėje. Jais valomos pluoštinės medžiagos, metaliniai, stikliniai, mediniai ir kitokie paviršiai.
Tikriausiai dažniausiai buityje naudojamas detergentas – šampūnas. Pirmasis pasaulyje šampūnas buvo
miltelinis ir kvepėjo našlaitėmis. Šis revoliucinis žingsnis kosmetikos pramonėje žengtas 1903 metais. Tuomet
šampūnas buvo parduodamas vaistinėse, laikomas prabangos preke ir kainavo kaip geri kvepalai. Praėjus daugiau
kaip šimtmečiui, atsirado gausybė šampūnų, todėl iškyla kita problema – kaip pasirinkti tinkamą.
Pagrindinė šampūno sudedamoji dalis yra detergentai – tai medžiaga, kuri reaguodama su vandeniu ir oru
sukelia putas. Nuo detergento kokybės priklauso ir šampūno kokybė.
Dažniausiai yra naudojami sulfatai: natrio laurilo sulfatas (SLS – Sodium Lauryl Sulfate) arba natrio laureto sulfatas (SLES – Sodium Laureth Sulfate).
Prastesni detergentai naudojami gaminant dušo želė, vonios putas ir kitas valymo priemones. Šampūnas,
kurio sudėtyje yra tokių detergentų, sausina bei dirgina odą, sutrikdo riebalų ir prakaito išsiskyrimą, sukelia niežėjimą. Ypač kenksmingą poveikį detergentai turi švelniai vaikų ir kūdikių odai.

1.3. Detergentų sudėtis ir poveikis riebaluotiems paviršiams
Plaunančiąsias medžiagas sudaro ilga molekulė, kurios didžiąją dalį sudaro gimininga riebalams – hidrofobinė – dalis, ji padeda pritraukti prie molekulės riebalus. Antroji detergentų molekulės dalis yra hidrofilinė, ji
padeda molekulei ištirpti ir išsilaikyti vandenyje. Šios dvilypės molekulės vandens tirpalo ir riebalų lietimosi paviršiuje susirikiuoja taip, kad hidrofilinė dalis nukrypsta į vandenį, o hidrofobinė – į riebalų pusę, tokiu būdu vanduo
sudrėkina ir išplauna riebalus.

1 pav. Schemiškai pavaizduota plaunančiųjų medžiagų molekulės struktūra. Balta spalva – hidrofobinė dalis, tamsiai pilka – hidrofilinė dalis.
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Plaunančiosios medžiagos turi krūvį, kuris išsidėsto riebalų lašelių paviršiuje ir neleidžia lašeliams sukibti
bei sudaryti vientiso riebalų sluoksnio. Medžiagos, turinčios tokią dvilypę molekulių struktūrą, ryškiausiai veikia
dviejų fazių lietimosi paviršiuje (dviejų skysčių – vandens ir riebalų). Dėl to plaunančiosios medžiagos dar vadinamos paviršinio aktyvumo medžiagomis (PAM).
Plaunančiosios medžiagos pagal krūvį skirstomos į tris grupes:
1. Anijoninės plaunančiosios medžiagos. Šios medžiagos turi neigiamą elektrinį krūvį.
2. Katijoninės plaunančiosios medžiagos, turinčios teigiamą elektrinį krūvį.
3. Ne jono geniniai plovikliai – tai medžiagos, normaliomis sąlygomis neturinčios elektrinio krūvio.

Detergentų sudėtis:

• Paviršinio aktyvumo medžiagos (pvz., alkilbenzensulfatas, metilceliuliozė).
• Ploviklių stiprintuvai, emulsikliai.
• Fosfatai.
• Fermentai.
• Dažikliai.
• Ingredientai, apsaugantys odą nuo stiprių pažeidimų (nudeginimų, alerginių reakcijų ir kt.).
• Vandens minkštikliai.
• Oksidantai balinti, dezinfekuoti ir pašalinti organiniams junginiams.
• Konservantai, saugantys detergentus nuo gedimo.

1.4. Detergentų nauda

Jau beveik šimtą metų žmonės naudoja muilą ar kitas įvairias valymo priemones. Deja, muilas ne visada
padeda pašalinti nešvarumus, todėl į pagalbą pasitelkiame sintetinius detergentus, kurių šimtus ar net tūkstančius
siūlo prekybos centrai. Detergentai palengvina mums gyvenimą – padeda greičiau ir veiksmingiau pašalinti nešvarumus nuo drabužių, kuriuos dėvime, nuo indų, iš kurių valgome. Taip pat lengviau išplauname kilimus, grindis,
kitus nešvarius paviršius. Detergentai turi daugiau pranašumų, pavyzdžiui:
• Gali būti naudojami drabužius ar indus plaunant kietame vandenyje. Sintetiniai detergentai savo sudėtyje
turi fosfatų, pašalinančių iš vandens kietąsias daleles.
• Stipresnio poveikio ir lengviau tirpsta vandenyje nei muilas, todėl nešvarumai pašalinami greitai ir veiksmingai.
• Detergentų pH yra neutralus, neturi stiprių rūgštinių ar bazinių savybių.
• Detergentai yra veiksmingi šaltame vandenyje. Kitaip nei muilas, jie sugeba pašalinti riebalus, purvą iš audinių, nuo įvairių paviršių net ir žemoje temperatūroje.

3 pav. Skalbimo milteliai yra veiksmingi net ir šaltame vandenyje, tai viena iš teigiamų detergentų savybių. (Cold Active – aktyvus šaltame vandenyje)

2 pav. Kiekviena sintetinė valymo priemonė teikia ne tik naudą, bet ir žalą žmonėms ir aplinkai.
4, 5, 6 pav. Detergentai labai palengvina mūsų kasdienį gyvenimą. Jie padeda greitai ir veiksmingai išplauti indus, skalbinius,
nusiplauti rankas.
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1.5. Detergentų žala aplinkai

Dauguma vandens telkinių yra skaidrūs ir švarūs, tačiau ne visi jie mus mielai pasitinka. Kai kurie vandens
telkiniai šiltuoju sezono metu pasidengia žalia tąsia plėvele arba pradeda „žydėti“. Vienas iš tokių, šalia kurio vasaromis gausu poilsiautojų, ne visada išdrįstančių jame maudytis – Kuršių marios, kurios upių pakrantės taip pat yra
gausiai apžėlusios, pavyzdžiui, Mūšos. Nepamirškime ir Baltijos jūros, kuri yra viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Šią specifinę vandens taršą lemia per dideli maisto medžiagų kiekiai, tarp jų ir fosfatai, patenkantys į vandenį
ir skatinantys suvešėti vandens augaliją. Taigi, mūsų nuolat naudojami detergentai daro didelę žalą aplinkai:

•

Sintetiniai detergentai negali būti biologiškai suskaidomi mikroorganizmų, todėl kaupiasi
gamtoje ir lieka nesuskaidyti šimtus metų.

•
Detergentai yra pavojingi paukščiams ir žinduoliams – patekę į organizmą kartu su geriamuoju vandeniu, sukelia infekcines žarnyno ligas, kurios yra itin pavojingos paukščiams.

1.6. Detergentų žala žmogui

Dažnai skundžiamės sudirgusia rankų oda, įvairiomis alergijomis, kvėpavimo takų sutrikimais, akių paraudimu
ir kt. Tačiau greičiausiai nesusimąstome, kas visa tai sukelia. Nors detergentuose esantys fosfatai žmogui tiesiogiai nedaro jokio neigiamo poveikio, tačiau, patekę į vandens telkinius, sukelia jau minėtus neigiamus padarinius
upėms, ežerams. Tampa pavojinga juose maudytis, nes suvešėję dumbliai išskiria toksinus, dėl kurių žmogui gali
kilti įvairios alergijos, atsirasti išbėrimų. Tai ne vienintelė priežastis, dėl kurios turėtume saugotis tiesioginio kontakto su detergentais. Yra dar keli pavojingi detergentų padariniai:

•

Detergentai puikiai skaido riebalus, esančius ant drabužių ar kitų paviršių. Taigi, patekę ant odos, taip pat
skaido riebalinį sluoksnį, kuris yra pagrindinė mūsų apsauga nuo išorinių pažeidimų. Oda, praradusi šį
apsauginį sluoksnį, tampa sausa, šiurkšti, pažeidžiama nuo menkiausio prisilietimo.

•

Detergentų sudėtyje taip pat yra korozinių medžiagų, kurios ypač dirgina kvėpavimo takus, akis, odą, sukelia alergijas. Todėl ant kiekvienos detergentų pakuotės matome įspėjimų: „Saugoti nuo vaikų“, „Patekus
į akis, nedelsiant praplauti vandeniu“, „Naudoti apsaugines pirštines“ ir kt.

•

Drabužiai ir kiti medžiaginiai gaminiai, skalbiami sintetiniais detergentais, tampa silpni ir nepatvarūs –
greičiau plyšta, blunka ir tepasi.

•

Šampūnai, kurių sudėtyje yra sulfatų, sausina bei dirgina odą, sutrikdo riebalų ir prakaito išsiskyrimą, sukelia niežėjimą. Taip pažeidžia plaukus, dėl to jie tampa sausi, lūžinėja, skilinėja.

•

Detergentai ypač kenksmingi kūdikių odai, nes jos apsauginis sluoksnis yra gerokai silpnesnis nei suaugusiųjų.

•

Beveik visų sintetinių detergentų sudėtyje yra fosfatų. Jie palengvina plovimą suminkštindami vandenį, tačiau, patekę į vandens telkinius su nuotekomis, padaro nepataisomą žalą ekosistemai.
Fosfatai, patekę į vandens telkinius, sukelia eutrofikaciją. Eutrofikacija – tai procesas, kai į upes ar ežerus
atneštoms organinėms atliekoms skaidantis, vandenyje padidėja fosforo, azoto ir kitų cheminių elementų kiekis.
Organinių medžiagų perteklius nusėda į dugną, ir vandens telkinys ima sparčiai želti, pakrantės dumblėja – vyksta
sukcesija. Padaugėjus dumblių, upėje ar ežere gyvenančios žuvys nebegauna pakankamai būtino išgyventi deguonies ir šviesos. Dėl eutrofikacijos sparčiai nyksta įvairūs vandens organizmai, žuvys, pakrančių augalai. Tai turi įtakos ir žmogui, nes lieka mažiau galimybių tokiai veiklai kaip žvejyba, medžioklė ar poilsis gamtoje, kai kuriais atvejais, pvz., telkiniuose padaugėjus nuodingas medžiagas išskiriantiems dumbliams, kyla grėsmė žmogaus sveikatai.

8 pav. Netinkamai išplauti indai sukelia neigiamas pasekmes mūsų organizmui.
7 pav. Fosfatai – viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl ežerų ir upių pakrantėse padaugėja dumblų.
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Pavojingiausi sintetiniai detergentai yra orkaičių, kepsninių, kanalizacijos vamzdžių valikliai – juos sudarančios cheminės medžiagos skleidžia nemalonų kvapą, kuris įsigeria į maistą, drabužius. Šie valikliai garuoja, nuo
jų galima stipriai apsinuodyti, todėl jokiu būdu negalima palikti valymo priemonių atidarytų.
Indų plovikliai taip pat labai pavojingi detergentai. Dažniausiai plauname indus skubėdami, norėdami kuo
greičiau pašalinti riebalus ar kitus nešvarumus, tačiau reikia nepamiršti, kad indų plovikliai – tai stiprios cheminės
medžiagos, kurios, patekusios į organizmą, gali sukelti didelę grėsmę mūsų sveikatai. Indų ploviklių sudėtyje yra
amonio hidroksino, dirginančio odą ir kvėpavimo takus, bei perchloretileno – tai viena iš pavojingiausių kancerogeninių medžiagų, kuri patenka į mūsų organizmą su maistu, valgomu iš netinkamai išplautų indų.

1.7. Saugus detergentų naudojimas

Nors detergentai naudingi ir veiksmingi šalinant nešvarumus, turime nepamiršti, kad neatsargus jų naudojimas kelia didelę grėsmę mums ir mus supančiai aplinkai.
Naudojant tokius detergentus kaip indų, langų, kilimų plovikliai, orkaičių, kepsninių šveitikliai, privalome mūvėti pirštines. Jos apsaugo mūsų odą nuo išorinių pažeidimų.

Nors parduotuvėse ir televizijoje gausu reklamų apie įvairius indų ploviklius, pristatomas jų veiksmingumas, „greitas ir nekenksmingas indų plovimas“, reikėtų nepamiršti, kad kuo veiksmingesnis ploviklis, tuo jis pavojingesnis. Veiksmingumas priklauso nuo cheminių medžiagų koncentracijos.

10 pav. Naudojant sintetinius detergentus patariama mūvėti pirštines. Jos geriausiai apsaugo mūsų rankų odą.

Prieš naudojant detergentus, būtina perskaityti vartojimo instrukciją, esančią ant pakuotės. Būtina atsižvelgti į nurodymus, kuriuose aprašomas detergentų dozavimas – negalima pilti daugiau detergento, nei nurodyta,
norimą rezultatą galbūt pasieksime greičiau, tačiau nukentės mūsų oda ar kvėpavimo takai.
Detergentų negalima palikti be priežiūros – neuždarytų ar vaikams pasiekiamose vietose. Taip pat nepatariama naudoti detergento, kurio galiojimo laikas pasibaigęs ar netrukus pasibaigs.
9 pav. Vienas iš pavojingiausių indų ploviklių – Fairy. Jo sudėtyje yra perchloretileno, kuris, patekęs į organizmą su maistu,
padidina riziką susirgti vėžiu net dešimt kartų.

Svarbu atsiminti, kad detergentų negalima pilti į atvirus vandens telkinius, o tik į specialiai tam paruoštą
vietą – kanalizaciją ar kt. Iš kanalizacijos detergentai patenka į valymo įrenginius, kuriuose bent iš dalies pašalinami fosfatai ir kitos kenksmingos medžiagos. Fosfatai šalinami geležies (III) ir aliuminio (III) hidroksidais. Cheminėse reakcijose natrio fosfatai susijungia su minėtais hidroksidais, sudaro netirpius junginius ir taip yra lengviau
pašalinami iš vandens.
Siekiant vartotojus informuoti apie medžiagas, kurios gali sukelti alergiją, naudojamas tam tikras žymėjimas. Detergentai (plovikliai) yra naudojami skalbimo miltelių, plovimo skysčių, šampūnų ir kitų priemonių gamyboje.
Apie tai, kad preparatas kelia tam tikrą pavojų, nurodo juodas pavojingumo simbolis geltonai oranžiniame
fone. Dažniausiai buityje naudojami cheminiai preparatai ženklinami šiais pavojingumo simboliais:
F – labai degi. Tokie gaminiai turi būti saugomi toli nuo šilumos šaltinių.
Xi – Dirginanti. Tai gaminiai, kurių sudėtyje yra rūgščių, šarmų, balinimo priemonių, jie gali dirginti
odą, akis, kvėpavimo takus.
Ardanti (ėsdinanti). Paprastai ženklinami kanalizacijos vamzdžių, unitazų, orkaičių valikliai. Jų negalima naudoti nemūvint pirštinių.
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2. DETERGENTŲ NAUDOJIMAS BUITYJE

11 pav. Svarbu atkreipti dėmesį į valiklių pakuotes. Jei ant jų yra aukščiau nurodytas ženklas, naudoti reikia itin atsargiai. Šis
ženklas reiškia, kad valiklis yra pavojingas, gali sukelti įvairias alergijas, nuo jo galima nusideginti ar kitaip susižeisti.

Vartotojas, radęs buitinės chemijos gaminio ženklinimo etiketėje pavojingumo simbolį, turėtų atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją ir visus patarimus. Informacija, būtina saugiam preparato naudojimui, privalo būti
pateikiama lietuvių kalba, turi būti tinkamo dydžio ir lengvai įskaitoma.

Visi plovikliai skirstomi į sintetinius ir natūralius – ekologiškus. Natūralūs, ekologiški plovikliai yra gaminami iš tam tikrų koncentruotų augalinės kilmės medžiagų ar aliejų. Jie tausoja mūsų odą, nepalieka jokių kenksmingų medžiagų pėdsakų, kurių neįmanoma išvengti naudojant cheminius ploviklius.
Dauguma skalbimo miltelių detergentų gamtoje suskyla, tačiau net geriausi nuotekų valymo įrenginiai
negali pašalinti iš vandens visų fosfatų.
Yra daugybė indų ar universalių ploviklių, skalbimo miltelių, kurių sudėtyje nėra fosfatų. Ekologiškuose
skalbimo milteliuose fosfatai yra pakeičiami kitomis vandenį minkštinančiomis medžiagomis, pavyzdžiui, ceolitu
arba natrio druska (natrio EDTA).
Kai kuriose valstybėse – Šveicarijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje, Japonijoje ir kt. – fosfatų koncentracija skalbimo priemonėse yra ribojama įstatymais. Ekologiškos skalbimo priemonės reklamuojamos, joms
skiriamos specialios lentynos parduotuvėse.

Skalbimo priemonių pasirinkimas
Nusprendėme palyginti skirtingų skalbimo miltelių savybes ir jų poveikį audiniui. Kelis kartus skalbėme
dvi skirtingas baltas paklodes: vieną su fosfatų turinčiais milteliais Persil, kitą – su natūraliais, ekologiškais milteliais SA8 Premium + bioQuets.

Skalbimo milteliai Persil, kurių sudėtyje yra
fosfatų

SA8 Premium + bioQuets, ekologiški skalbimo milteliai, kurių sudėtyje nėra fostafų

Kelis kartus išskalbus baltą paklodę, ji prarado savo
tvirtumą ir elastingumą – stipriau patempus ji suplyšo.

Audinio tvirtumas nepakito.

Balta spalva kelis kartus išskalbus išbluko, tapo pilkšva.

Spalva nepakito.

Po skalbimo nebetinkamas naudoti vanduo iš skalbimo
mašinos nutekėjo į kanalizaciją, iš ten – į valymo įrenginius.

Išskalbus paklodę ekologiškais milteliais, vanduo
gali būti naudojamas augalams laistyti, kadangi
miltelių sudėtyje nėra fosfatų ir kitų kenksmingų
medžiagų.

1 lentelė. Persil ir ekologiškų skalbimo miltelių savybių palyginimas
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Ekologiški skalbimo miteliai SA8 Premium + bioQuets – tai tik viena iš daugelio priemonių, neturinti
fosfatų ir nekenkianti aplinkai taip, kaip įprasti skalbimo milteliai (Persil, Ariel, Bonux ir pan.). Skalbimo milteliai
EKOLEAF, Sonett, Nappy Fresh – tai keli pavyzdžiai priemonių, kurias rekomenduojame rinktis vietoje miltelių,
kurių sudėtyje yra fosfatų.

3. PRAKTIKOS DARBAI

Atlikome kelis praktikos darbus, kurie padėjo įtvirtinti praktines žinias apie detergentus: namų sąlygomis
pasigaminome ekologišką langų valiklį, chemijos pamokoje, prižiūrimi mokytojos, gaminome muilą iš augalinių
riebalų – aliejaus, ir valydami riebalų dėmes nuo medvilninio paviršiaus palyginome skirtingų valiklių veiksmingumą.

3.1. Langų valiklio gamyba namų sąlygomis

Norėdami plauti langus ar šiaip stiklą pirmiausia pagalvojame: „Man reikia langų ploviklio“. Ši priemonė
yra reikalinga norint, kad langas spindėtų ir būtų švarus. Norėtume jums pasiūlyti šią priemonę pasigaminti namuose.
Darbo priemonės: tuščias langų ploviklio purkštuvas, tuščias dviejų litrų talpos butelis, vanduo, salicilo
rūgšties tirpalas, amoniako tirpalas, maistiniai dažai (norint, kad valiklis įgautų spalvą), trys 100 ml talpos plastikinės stiklinės, lėkštė, augaliniai riebalai, popieriniai rankšluosčiai.
Darbo eiga:

12, 13 pav. Ekologiški skalbimo milteliai ECOLEAF ir Sonett

1. Pripylėme pusę 2 litrų talpos butelio vandens.
2. Įpylėme į jį šiek tiek (vienodomis dalimis) salicilo rūgšties tirpalo ir amoniako tirpalo.
Darbo išvada. Ekologiški skalbimo milteliai beveik tokie pat veiksmingi, kaip ir sintetiniai. Tačiau nuo
sintetinių miltelių keičiasi audinio struktūra, spalva – paklodė tapo neatspari pažeidimams, todėl greitai suplyšo ir
prarado baltumą. Ekologiški skalbimo milteliai išsaugojo paklodės struktūrą, spalvą, o vandeniu po skalbimo buvo
galima laistyti augalus.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Išbandėme savo langų valiklį:
Ištepėme lėkštę augaliniais riebalais.
Į purkštuvą pripylėme gautojo langų valiklio.
Apipurškėme juo riebaluotą lėkštę ir nušluostėme su popieriniu rankšluosčiu.
Kas vyksta:
Salicilo rūgšties tirpalas susimaišo su vandeniu ir veikia kaip drėkinamasis reagentas; jis padeda vandeniui
susilieti su valomu paviršiumi.
Amoniakas, įsiskverbdamas į riebalus, padeda susidaryti emulsijai.
Lėkštė tapo švari – gautasis valiklis puikiai pašalino riebalus.

3.2.

Eksperimentas – koks detergentas greičiau pašalina riebalų dėmes nuo medvilninio
paviršiaus?

Darbo tikslas: ištirti, kuris detergentas greičiausiai ir geriausiai pašalina riebalų dėmes nuo medvilninio
paviršiaus.
Darbo priemonės: trys vienkartinės plastikinės stiklinės, vanduo, universalus dėmių valiklis, indų ploviklis, skystas muilas, šaukštas kepimo aliejaus, trys medvilninio audeklo gabalėliai.
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Darbo eiga:

Darbo eiga:

1. Į tris plastikines stiklines įpylėme po vienodą kiekį vandens.
2. Į pirmą stiklinę įpylėme dėmių valiklio, į antrą – šaukštą indų ploviklio, o į trečią –skysto muilo (vienodo3.
4.
5.
6.

mis dalimis).
Atkirpome tris audeklo skiauteles.
Kepimo aliejų įtrynėme į kiekvienos skiautelės galą.
Pirmos medvilninio audeklo skiautės galą panardinome į pirmą stiklinę, antrą skiautę – į antrą stiklinę, o
trečiąją skiautelę į trečią stiklinę.
Po 2 minučių skiauteles ištraukėme ir leidome joms išdžiūti.

Kas vyksta:
Riebalų lašeliai, veikiami indų ploviklio / dėmių valiklio / muilo, ima atsiskirti nuo audeklo skiautelių, ima
tirpti. Įvairūs plovikliai ir muilas tirpdo riebalus. Vieną ploviklio ar muilo molekulės dalį pritraukia vanduo, o kitą
– augaliniai ir gyvuliniai riebalai. Dėl šios ploviklių ir muilo savybės riebalų dėmės ištirpsta vandenyje ir taip yra
pašalinamos nuo audeklo skiautelių.
Išvada: riebalus greičiausiai pašalina indų ploviklis, kurio sudėtyje yra perchloretano ir amonio hidroksino
– labai veiksmingos medžiagos šalinant riebalų dėmes. Tačiau indų ploviklio sudedamosios dalys perchloretanas
ir amonio hidroksinas – pavojingos žmogui medžiagos, kuriomis naudotis reikia ypač atsargiai. Riebalų dėmėms
pašalinti užtenka mažo lašelio ploviklio, todėl daugiau jo pilti nerekomenduojama.

3.3. Muilo gamyba chemijos pamokoje

Muilas gaminamas jau nuo senovės Romos laikų. Jis gaunamas šarmais hidrolizuojant esterius, esančius
riebaluose ir aliejuose. Ši reakcija vadinama muilinimo reakcija. Paprastai muilas verdamas atvirame katile, maišant ir virinant riebalus su šarmais.

Supaprastinta reakcijos lygtis:
Riebalai + NaOH -> glicerinas + Na (muilas)

Pilna reakcijos lygtis:

1. Riebalų ir NaOH (natrio šarmo) mišinį kaitinome dvidešimt minučių.
2. Naudojome etanolį kaip katalizatorių – reakcijai pagreitinti.
3. Į karštą išvirto muilo tirpalą įbėrėme druskos, kad muilas atsiskirtų nuo vandens, glicerino ir kitų priemaišų. Šis procesas vadinamas išsūdinimu, o gautas muilas –branduoliniu.
Kas vyksta:
Skystuosius riebalus hidrinimo reakcija pavertėme kietuoju muilu, kadangi naudojome natrio šarmą (su
kalio šarmu gautume skystą muilą).
Išvada: turint reikiamų reagentų, muilą galima pasigaminti ir namų sąlygomis. Gautas muilas gerai tirpdė
riebalus, nors savo išvaizda nebuvo panašus į tokius, kuriuos esame įpratę matyti parduotuvėse.

IŠVADOS

Detergentai – medžiagos, be kurių tikriausiai neapsieitume nė vienos dienos: plauname nešvarius indus,
skalbiame drabužius, prausiamės – visus šiuos darbus palengvina sintetiniai detergentai, kurių Lietuvos ir viso
pasaulio prekybos centruose yra tūkstančiai skirtingų rūšių. Detergentai lengvai pašalina riebalus, plaunant netgi
šaltame ar kietame vandenyje, nes jų sudėtyje yra fosfatų ir paviršinio aktyvumo medžiagų. Tačiau jų teikiama
nauda nėra tokia didelė, palyginti su daroma žala: dėl netinkamo detergentų vartojimo užteršiamos upės ir ežerai,
vyksta eutrofikacijos procesai ir dėl jų negaudamos pakankamai deguonies žūva žuvys. Detergentai daro žalą ne tik
aplinkai, bet ir žmonėms. Naudodami detergentus be apsauginių priemonių, rizikuojame nusideginti, apsinuodyti
ar kitaip pakenkti savo sveikatai. Taip pat nuolat skundžiamės išsausėjusia rankų bei galvos oda, nes detergentai,
naudojami skaidyti riebalus nuo nešvarių indų, grindų ar kitų paviršių, taip pat veikia ir mūsų odą.
Atlikome keletą tyrimų, kurie padėjo įtvirtinti žinias apie detergentus ne tik teoriškai, bet ir praktiškai:
1. Išsiaiškinome, kad ekologiški skalbimo milteliai, kurių sudėtyje nėra fosfatų, paviršinio aktyvumo
medžiagų ir sulfatų, nė kiek neatsilieka savo veiksmingumu skalbiant, priešingai – jie neblukina audinio, o vandeniu iš skalbimo mašinos vėliau galima laistyti augalus.
2. Išmokome pasigaminti langų valiklį iš salicilo rūgšties ir amoniako tirpalo, kurie parduodami vaistinėse ir yra prieinami kiekvienam. Langų valiklis puikiai šalino nešvarumus.
3. Chemijos pamokoje iš kepimo aliejaus kartu su mokytoja gaminome kietą muilą, naudodami natrio
šarmą ir etanolio tirpalą. Po pamokos išbandėme muilą ir likome patenkinti – jis buvo veiksmingas.
4. Darėme eksperimentą, kurio metu nustatėme, kad indų ploviklis yra veiksmingesnis nei kitos paskirties detergentai (universalus ploviklis, skystas muilas ir pan.).
Turėtume nepamiršti, kad už save ir aplinką, kurioje gyvename, esame atsakingi patys. Kiekvieną kartą
naudodami sintetinius detergentus, pasistenkime būti atsargūs: nepilkime jų daugiau nei parašyta ant pakuotės,
saugokime rankas nuo pažeidimų, detergentus nuleiskime į kanalizaciją, kurioje jie išvalomi.

Darbo priemonės: skysti riebalai – aliejus, natrio šarmas, druska, etanolio tirpalas, laikikliai, spiritinė lemputė su salicilo rūgštimi.
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Pagal kokius požymius
fiksuojate mokinio atsakingumą?

Pagal kokius požymius
fiksuojate mokinio savarankiškumą?

Pagal kokius požymius
fiksuojate mokinio darbštumą?

Įvertinkite turimas sąlygas mokinio brandos
darbo atlikimui.

Klausimai

Dalykai, sritys

-

-

-

-

1.

Atliekamas darbas laiku,
atsižvelgiama į duotas
pastabas ir pasiūlymus,
koreguoja darbą į juos atsižvelgdama.
Pagal tai, ar mokinys jaučia pareigą darbą atlikti
laiku, lankytis konsultacijose
Nesilaikė darbų grafiko,
neateidavo į konsultacijas, nuolat reikėjo mokinį „gaudyti“.

Jei savarankiškai susiranda medžiagos, informacijos šaltinių, kelia
klausimus, pati inicijuoja
tolesnę darbo eigą, susitelkusi siekia užsibrėžto
tikslo, veikia sąžiningai.
Pagal tai, kiek savarankiškai ieškojo papildomos
medžiagos, kaip pati
formulavo dalinius uždavinius.
Mokinys nerodė iniciatyvos, neieškojo literatūros, net raginamas. Pats
surašė kaimo gyventojų
pavardes.

-

-

-

-

-

-

-

-

Jei padaro daugiau nei tikima- si, jei kruopščiai atlieka tiriamąjį darbą
Pagal tai, ar mokinys laikosi
darbo grafiko, ar pataisytos klaidos.
Mokinys nesistengė vykdyti suplanuotos veiklos.

gyvena kaime, kuriame
yra nedaug gyventojų.

Ne visai palankios: kadangi dirbdavome ketvirtadieniais per penktą pamoką,
tai dažnai susidurdavome su
patalpų užimtumo problema.
Dažnu atveju mus gelbėdavo
bibliotekos vedėja – dirbdavome gimnazijos skaitykloje,
juolab kad kartais mums reikėdavo ir kompiuterio.
Sąlygos pakankamai palankios, nors literatūros ta
tema nėra labai daug, tačiau
darbą galima parašyti pakankamai gerą.
Patenkinamos. Mokinys

-

-

-

-

Lietuvių kalba

Pagal pastangas
viską atlikti laiku.
Pagal tai, ar mokinys pats atliko
darbą, ar naudojosi kitų sukurtais produktais.

Pagal gebėjimą,
pasiūlyti šaltinius savo darbui;
klausimus, pateiktus mokytojui konsultacijų metu.
Pagal tai, kaip
nuosekliai mokinys planavo savo
darbą, kaip aktyviai ir tikslingai
išnaudojo konsultacijas.

Pagal laiku atliktas
užduotis, rekomendacijų įgyvendinimo
laiką.
Pagal tai, kaip aktyviai mokinys dirbo
visuose BD etapuose.

Pasirinkto brandos
darbo įgyvendinimui jokių ypatingų sąlygų nereikėjo. Tad visiškai
užteko mokykloje turimų knygų,
žodynų ir interneto.

Vokiečių kalba

Geros.

a)
Labai geros. Prancūzų kultūros
centras, internetas.

Prancūzų kalba

−

−

−

-

-

Darbo grafiko laikymasis.
Laiku atliktos užduotys.
Reagavimą
į pateiktas
pastabas.

Kaip atsirenka
medžiagą iš
turimos.
Kaip tikslingai
panaudoja
atrinką medžiagą.

−

−
−
−

−

−

−

−

−

Laikosi BD plano.
Renka literatūrą.
Laikosi nurodytų
datų.
Vykdo BD įsipareigojimus
sąžiningai ir
atsakingai.

−

−

−

Gerai planuoja
−
BD laiką.
Tariasi su
prancūzais dėl
interviu, rašo
jiems laiškus.
−
Savarankiškai
pasirenka šaltinius.
Stengiasi minimaliai konsultuotis su BD
vadovu.
Pasitiki savo jėgomis.

Mokinys
−
Susikaupęs
−
laikosi su
darbui.
darbo vado- −
Dirba sistevu sudaryto
mingai ir siekia nudarbo plano. matyto tikslo.
- Kaip pateikia klau- −
Atliek dar- −
simus konsultacijų bą laiku ir iki galo.
metu.
−
-

-

Anglų kalba

Mokytojų, vadovavusių mokiniams, kurie rengė lietuvių ir užsienio kalbos, etikos brandos darbus, refleksija

Sąlygos
geros
Geros

Geros

- Surinktos medžiagos kiekį,
laiku atliekamus
BD etapus laikantis grafiko.

-

Etika

Kaip jis atlikdavo duotus
nurodimus
kaip sąžiningai atlieka
mokytojo
reikalavimus, reaguoja į pastabas.
Laikosi susitarimų,
laiku atlieka
namų darbus.

- Konsultacijų
Stebint jo
darbą pamokų metu mokimetu, kaip gali nio išsakyti
rasti reikiamą
siūlymai, ką
informaciją ,ją
ir kaip būtų
apibendrinti.
galima padaVisą reikalinryti kuriant
gą medžiagą
darbą. Pagal
rinkosi
užduodamus
savarankiškai: sudarė
klausimus, ar jie
anketą,
tikrai problemiatliko apniai.
klausą, vyko
į numatytus
objektus,
maketavo
medžiagą.
Pats bandė
analizuoti,
sisteminti
medžiagą.

Pagal darbą,
kurį mokinys
turėjo atlikti
iki sekančios konsultacijos.
Susidarė darbo atmintinę,
jos prisilaikė.
Konsultuojasi, diskutuoja, taiso
klaidas.

−

−

Rusų kalba
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* Kokia forma fiksuojate
mokinio rengiamo BD
proceso vertinimą?

Kaip vertinate mokinio
BD rengimo procesą?

-

-

-

-

-

* Kaip fiksuojate mokinio
atliekamo darbo eigą?

Gerai. Palankiai
Kiekvienose konsultacijose išsakomos pastabos, paskiau žiūrima,
kaip mokinys į jas reaguoja, kaip ištaiso.
Nepatenkinamai.
Darbo metu mokinė buvo
skatinama verbaliniu būdu
(pagiriama, skatinama). Po
viso darbo įvertinta BD
kūrimo vertinimo lape
Buvo:
a) žodinės nuorodos,
b) pastabos pačiame darbe,
c) komentarai el. paštu
− Asmeniniuose
užrašuose

-

-

Pasiūlytoje BD plano lentelėje.
Medžiaga buvo siunčiama el. paštu, tad darbo
eiga fiksuojama būtent
jame.
Pildė lapą, kuris buvo
mokytojų kambaryje. Pagrindines gaires pasižymėjau užrašų knygelėje.

− Kadangi esu lietuvių kalbos
mokytoja, tai didžiausia problema – laiko trūkumas.
Tenka pripažinti, kad darbo vadovas taip pat turi
ruoštis konsultacijoms.
Peržiūrėti mokinių paruoštą medžiagą, peržvelgti kritiką rašoma
tema, o čia teko vadovauti ne tik mokinės darbui
– turėjau dar vieną brandos darbo kūrėją.
− Mokinės ligos, karantinas
dėl gripo.
− Nebuvo nurodyta rekomendacijų, kaip reikia
rašyti brandos darbą, kokia turi būti darbo struktūra, teko vadovautis savo
supratimu.
− BD konsultacijoms reikėtų
skirti pamoką tvarkaraštyje. Reikia leidinio apie
BD rengimą.

Su kokiais sunkumais
susiduriate prižiūrėdami
mokinio BD rengimo
procesą?

-

-

-

-

-

-

Sunku rasti
laiką,
kuris
būtų patogus
abiem.
Rengimo procesui gali sutrukdyti
netikėta
mokinio
ar
mokytojo liga
ar šiaip nenumatytos situacijos.

Aptarėme su mokine.
Asmeniniuose
užrašuose pasižymėdavau pastabas dėl proceso
vertinimo. Šias
pastabas naudojau
vertindama kūrimo
procesą.

Mokinė dirbo atmestinai, reikėjo
raginti visą laiką.
Vertinau naudodama savo pastabas bei BD kūrimo vertinimo
kriterijų lentelę.

Aptarėme su mokiniu, raštu nefiksavome.
Brandos darbo plano lentelėje pasižymėdavau pastabas
dėl darbo eigos.

−

−

-

-

-

-

-

Asmeniniuose
užrašuose
pažymėtos
pastabas bei
elektroniniame
variante

Mokytojas
nepateikė
komentarų

Asmeniniuose
užrašuose pažymėtos
pastabas.

Kadangi
darbas rašomas anglų
kalba, kai
kur mokiniui gan
sunkiai sekėsi reikšti
savo mintis
bei idėjas.
Taip pat sunkiai sekėsi
atrinkti reikiamą medžiagą.

−

−

−

−

BD vertinimo skalėje
žymiu kiekvieno BD
etapo atlikimą.

Vadovaujuosi
BD kūrimo
vertinimo
kriterijais.

BD eigos
plane pagal
pateiktus
kriterijus.

Didelių
sunkumų
nekilo, nes
mokinys
atsakingas, moka
dirbti savarankiškai,
susidomėjęs
BD kūrimu.

−

−

−
−

−

−

Vertinimą
raštu nefiksavau
Pagal BD
kriterijus.

Vertinu gerai.
Teigiamai,
nes tai nelengvas darbas.

Raštu nefiksavau,
bet stebėjau
, ar mokinys
jaučia pareigą
laiku atlikti
pavestus darbus.
Turėjo pasidariusi
lentelę, kurioje kartu
su mokine
suplanavo
kada ir ką
turi padaryti.

− Atskiros valandos darbui
su mokiniu numatyta nebuvo,
reikėdavo prisitaikyti ir aukoti
savo laiką., nes
ir tvarkaraštis
nesutampa.
Darbas parašytas rusų kalba,
mokinys neturi
pakankamai
įgūdžių dirbti
su rusų klaviatūra, turėjo
versti straipsnius iš lietuvių
kalbos į rusų
– tas irgi užima
daug laiko
−Laiko stoka, ne
visą informaciją
pavyko surinkti,
ne visi kalbinti
žmonės turėjo
ką pasakyti,
nežinojo arba
mažai žinojo
apie tradicijas,
papročius, apeigas. Šis darbas
buvo skirtas aktyviam, komunikabiliam mokiniui,
tačiau darbą pasirinko tyli, drovi
mergina, todėl tai
ir įtakojo darbo
rezultatus.

-

-

Mokytojas
nepateikė
komentarų

Pasilieku
tarpinę BD
kopiją.

Šypsenos
ar pagyrimo žodžiu
nefiksavau,
pastabos
likdavo tarpinėse BD
kopijose.

-

-

Laiko stoka, nes tam
nėra skirtos
kontaktinės
valandos.
Sunku
suderinti
konsultacijų laiką.
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-

Su mokine susitikdavome
kiekvieną savaitę po 45
min. Iš viso 9 savaitės
darbo, 9 pamokas po
45 min. konsultacijai.
Laiko tikrai reikia daugiau, mažiausiai pusmečio, o gal ir ištisų
metų, kadangi mokinys turi atlikti ir kitus
darbus, neskubėdamas apmąstyti brandos darbo struktūrinius elementus.
Daugiausia laiko atima:
- medžiagos paieška,
- uždavinių formulavimas,
- kokybinė analizė.
Mažiausiai laiko užima jau
apibendrintos medžiagos
aprašymas.

Kaip mokiniui sekėsi planuoti darbą? Pakomentuokite.

-

-

-

Mokinė suprato pateiktą
temą.
Mokinė visus temos niuansus suvokė ne iš karto.
Gerai.

-

Kaip mokiniui sekėsi suprasti pateiktą temą?

Darbą planavome kartu.
Jei mokinė ko nespėdavo,
darbą nukeldavome iki kitos
savaitės
Visą vasario mėnesį mokinei sekėsi laikytis nustatyto
grafiko, tačiau dėl asmeninių
priežasčių bei požiūrio į darbą nuo grafiko buvo atsilikta.
Mokinė siūlė darbo atlikimo variantus, bet atlikto darbo kokybė ne visada buvome patenkintos.

-

-

Visais atvejais mokytojas.

-

Kas suformulavo
temą (mokytojas, mokinys, kartu bendradarbiaudami)?

Mokinio veiklos stebėjimas

Kiek laiko reikia skirti
darbui su mokiniu, jam
rengiant šį BD? (su komentaru aprašykite visą
procesą laike)

-

-

-

-

-

-

-

-

Sunkiai, atlikdavo užduotis visada vėlavo.
Pateikiau BD
rengimo planą.
Kartu aptarėme
darbo etapus ir
jiems skirtą laiką.
Dirbant mokinė
stengėsi laikytis
turimo plano,
tačiau buvo ir
vėlavimo.

Pasirinkusi temą
mokinė suprato,
ko nori, bet sunkiai tai realizavo.
Mokinė gan gerai
suprato pasirinktą
temą.

Mokinė pati pasirinko temą.
Mokinė nepateikė
jokios temos formuluotės. Iš mano
pateiktų 5 temų
mokinė pasirinko ją dominančią
temą. Pasirinktą
temą šiek tiek
koregavome
pagal mokinės
gebėjimus bei
pageidavimus.

Daug. Kuriant BD,
numatytų konsultacijų laiką reikėjo didinti.
Silpnesnius gebėjimus turinčiam mokiniui
reikia reguliariai
skirti daug laiko
konsultacijoms
visoje BD rengimo eigoje.
Tokiam mokiniui
reikalinga nuolatinė kontrolė bei
skatinimas, kad
galėtų sėkmingai
atliktį savo darbą.
Viena valanda
per savaitę yra
būtina konsultacijai.

Mokiniui
buvo pateiktas BD
rengimo
planas,
pagal kurį
suplanavome savo
darbo planą
ir mokinys
stengėsi jo
laikytis.

Mokinys
suprato
pasirinktą
temą.

−

-

Iš pateiktų
temų mokinys išsirinko kas patiko. BD temą
koregavome.

Daugiau laiko reikėjo:
Temos formulavimui.
Problemos,
tikslų ir uždavinių formulavimui,
bandymų
atlikimui.
Išvadoms.
Mokinei
reikalinga
nuolatinė
kontrolė, kad
galėtų sėkmingai atlikti BD.
1 valanda
per savaitę
yra būtina.

-

-

-

-

-

-

−

−

−

Labai gerai.

Savarankiškai
suplanavo BD
etapus.
Laikėsi numatytų
darbų plano.

-

Mokinys savarankiškai.

Konsultacijos ir
aptarimai vyko
mokykloje ir
elektroniniu
paštu.
Daugiau laiko
reikėjo skirti
pirminio BD
varianto peržiūrai, pakoregavimui.
5 akademinės
valandos per
savaitę.

-

-

-

-

-

-

−

−

-

-

Mokinys
pirmą kartą
atlikdavo
tokį sudėtingą darbą
ir, be abejo,
jam reikėdavo padėti ,jis
reaguodavo į
mano pastabas.
1 kartą į
savaitę, po
pamokų
ateidavo
pasikonsultuoti, jeigu
jai to reikia.
Tačiau reikėdavo ir
priminti,
paklausti,
kaip sekasi.
Mokiniai
trūko iniciatyvos.

-

Mokinys su−
prato gerai,
koks turi būti
galutinis rezultatas
Suprato.

Temą suformulavome
kartu bendradarbiaudami
Temos buvo
pateiktos,
mokinė pasirinko pati.

Laiko buvo
skirta labai
daug , kiekvieną savaitę
buvo konsultacijos
Pusę metų
imtinai.

Bendradarbiaujant aptarėme, kaip
turėtų
atrodyti
darbas,
kokia
linkme
dirbsime.
Vėliau mokinė sudarė
BD kūrimo
planą ir jo
sėkmingai
laikėsi.

Pakankamai gerai.

Kartu bendradarbiaudami.

Mokytojas
nepateikė
komentarų
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Kaip mokiniui sekėsi
rinkti, kaupti, analizuoti
ir vertinti informaciją?
Pakomentuokite.

Kaip mokiniui sekėsi suformuluoti uždavinius?

Kaip mokiniui sekėsi suformuluoti tikslą?

Uždavinių formuluotės
ėjosi lengviau, negu tikslą, nes tai buvo ir savotiški
darbo rašymo etapai. Suformulavo ne iš karto.
Trūko patirties, todėl uždavinius formulavo kartu,
remdamiesi gimnazijos
projektinių darbų rašymo patirtimi.

Mokinė puikiai geba susirinkti medžiagą, ją fiksuoti.
Gal kiek sunkiau vertinti
ir analizuoti. Aš tai siečiau
su patirties stoka. Analizuoti literatūrinius tekstus
išsamiau pradėjome tik šiais
metais, o čia dar teko interpretuoti poetinį tekstą.
Patenkinamai.
Mokinei
buvo sunku analitiškai
apibendrinti surinktą informaciją, kadangi trūko
tokio darbo įgūdžių bei
dėl asmeninių galimybių.
Mokinei sekėsi, turėjo pakankamai informacijos iš apklausų, literatūros. Sunkiai
sekėsi kurti tekstą, analizuoti, vertinti turimą medžiagą.

-

-

-

-

-

-

Suformulavome bendromis
kartu.
Suformulavo ne iš karto.
Trūko patirties, todėl tikslą
formulavo kartu, remdamiesi gimnazijos projektinių darbų rašymo
patirtimi.

-

-

-

-

-

Labai
sunkiai,
nes norimos informacijos nerado.
Mokinei
reikėjo
konkrečiai nurodyti šaltinius vokiečių kalba. Jai
sunku buvo suprasti, išsiversti,
analizuoti turimą
informaciją vokiškai. Todėl darbą mokinė rašė
lietuvių kalba.

tikslą ir uždavinius

Labai sunkiai.
Buvo reikalingos
kelios konsultacijos dėl darbo
uždavinių formulavimo. Reikėjo
pateikti mokinei
konkrečių pavyzdžių. Tik tada pavyko suformuluoti

Labai sunkiai.
Buvo reikalingos
kelios konsultacijos. Reikėjo
pateikti mokinei
konkrečių pavyzdžių. Tik tada pavyko suformuluoti
tikslą ir uždavinius.

-

-

Mokytojas
nepateikė komentarų

luoti.

Mokiniui
sunkiai sekėsi pačiam
suformuluoti darbo
uždavinius,
tik pateikus
pavyzdžius
mokinys sugebėjo suformu-

Mokiniui
sunkiai sekėsi
pačiam suformuluoti darbo
tikslą, pavyko tik
pateikus pavyzdžius.

-

-

-

Mokinys atskleidė gebėjimą
lavinti savarankiško darbo įgūdžius,
ne tik renkant,
bet ir skaitant
istorinę prancūzų kalba literatūrą.
Parodė gebėjimą analizuoti,
sisteminti
pateiktus istorinius faktus,
komentuoti.

Labai gerai
nustatė uždavinius.

- Tikslas suformuluotas aiškiai ir
tiksliai.

-

-

-

-

-

-

Mokinys
atlikdavo
darbą pagal
savo gebėjimus, surinko daug
medžiagos,
ją tyrinėjo,
darė išvadas.
Neblogai,
nes rinko
informaciją
ir kabineto
bibliotekoje
ir internete,
tardavosi.

sultuoti.

Bendromis
jėgomis išsiaiškinome,
kokie mūsų
darbo uždaviniai.
Gana neblogai,
nors reikėjo
nemažai pagalbos, kon-

Tikslą formulavome kartu.
Gana neblogai,
nors reikėjo
nemažai pagalbos, konsultuoti.

Uždavinius
suformuluoti
sekėsi
sunkiau.
Darbo
eigoje jie
šiek tiek
keitėsi.

Mokytojas nepateikė komentarų

-

Greitai
ir nesunkiai.

PRIEDAI

181

182
Kaip mokiniui sekėsi
rengti BD aprašymo dalį?

Kaip mokiniui sekėsi suformuluoti išvadas?

Kaip mokiniui sekėsi pateikti idėjas ir projektus?
Pakomentuokite

Mokinė puikiai suprato,
kaip apibendrinti atliktą darbą, man tereikėjo stilistiškai jį paredaguoti
Mokinė išvadas suformulavo nelabai gerai, po konsultacijos truputėlį pataisė.
Mokinys, mokytojo padedamas, suformulavo išvadas
pagal uždavinius.

Manau, kad su didesniais
sunkumais nesusidūrė.
Mokinė įdėjo daug darbo, bet
gerų rezultatų nepasiekė.
Mokiniui buvo pateikti
anksčiau gimnazijoje
projektinių darbų pavyzdžiai.

-

-

-

-

-

-

-

-

Projektų nereikėjo pateikti,
idėjos ir mintys visada
kildavo pokalbių metu.
Mokinė pati pasiūlė apibūdinti emocinį pravardės poveikį, pati sudarė anketos
klausimus.
Idėjų neturėjo.

-

-

-

-

-

Sunkiai.
Mokinė naudojosi pateiktais BD
pateikimo
reikalavimais, todėl
didesnių sunkumų nebuvo. Kartais
matėsi, kad
trūksta darbo
su kompiuteriu įgūdžių.

Reikėjo, kiek
pakreipti
reikiama linkme.
Reikėjo kelių
konsultacijų
kol mokinė
suformulavo
išvadas.

Sunkiai.
Mokinė darbo
metu nepateikė
jokių naujų idėjų, tik vykdė tai,
kas buvo suplanuota arba mano
pateiktas idėjas.

-

-

-

-

Kadangi
mokinys
vadovavosi BD pateiktomis
rekomendacijomis,
todėl
didelių
sunkumų
nekilo.

Gerai

Lengvai sekėsi rinkti
informaciją
tiek literatūroje, tiek
internete
rašoma
tema, tačiau
sunkiai - atrinkti medžiagą ir ją
panaudoti.
Mokinys pateikė kelias
idėjas ir jas
sėkmingai
įgyvendino.

-

-

Nuosekliai
ir logiškai
paradė pagrįstas išvadas.

Sėkmingai.

-

Numatė idėjų
sąsajas, jas
pateikė kūrybingai ir iniciatyviai.

-

-

-

-

-

Konsultacijų
metu
buvo
aiškinama, ką
turėsime
padaryti
iki kitos
konsultacijos.

Savarankiškai.
Jos atitinka darbo
tikslą ir
uždavinius.
Reikėjo
pagalbos,
užrašyti
išvadas
užsienio
kalba
buvo nelengva.

-

-

-

Kiekvienas
naujas darbas
nežinomas ir
sunkus pradžioje ,mums
irgi buvo
nelengva, bet
mokinys
turėjo nemažai idėjų.
Kadangi mokinė rami,
tai siūlydavo
santūriai, į
darbo pabaigą tapo kiek
laisvesnė,
pradėjo drąsiau reikšti
minti ir siūlymus.

Pakankamai gerai.
Laikėsi
numatyto
grafiko,
reagavo į
pastabas,
stengėsi
įgyvendinti
visus DB
kūrinio
reikalavimus. Jei
kas nepavykdavo,
kreipdavosi pagalbos.

Išvados BD
suformuluotos pakankamai
gerai, bet
tai pavyko
ne iš pirmo karto.
Prie šios
darbo dalies grįžome
net keletą
kartų, bet
pavyko.

Rasti informaciją,
ją kaupti
sudėtinga
nebuvo,
tačiau ją
analizuoti
ir vertinti
buvo sudėtinga.
Darbas
reikalauja
įsigilinimo
į medžiagą,
galiausiai
daug laiko. Mano
mokinė
kruopštumu ir
valia nepasižymėjo. Labai
sunkiai ir
nedrąsiai
reiškė
savo
mintis,
atsiskleidė įprotis
viską rasti
internete.
Vidutiniškai. Pati
sukūrė BD
planą, siūlė atlikti
anketinę
apklausą,
interviu.
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Kiti komentarai:

Kuo, Jūsų manymu, BD
buvo naudingas mokiniui?

Kaip mokiniui sekėsi pasiruošti BD pristatymui?

Mokinė stebėtinai puikiai paruošė pristatymą.
Kiek sunkiau sekėsi
kalbėti glaustai ir dinamiškai.
Mokinė ruošėsi savarankiškai, tačiau prieš
pristatydama darbą norėjo
konsultacijos, bet pristatymo metu į pastabas
nebuvo atsižvelgta.
Mokinys atsisakė pristatyti savo brandos
darbą..

-

-

-

10.

7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

3.

2.

1.

-

-

dirbant gero rezultato nepasieksi.
Praktiškai pritaikė
savo vokiečių kalbos
gebėjimus bei galėjo
pati įsivertinti šių
gebėjimų lygį.
Įgavo patirtį kaip
rengti panašius
darbus.
Lavino savo asmeninius bei
komunikacinius
gebėjimus.

Suprato, kad
darbo negalimą
atlikti „paskutinę
minutę“, kad taip

Kadangi pats
darbas buvo atliktas atmestinai,
tai ir pristatymui
buvo sunku pasiruošti.
Mokinė naudojosi BD pristatymo
rekomendacijomis. Užteko vienos konsultacijos
pristatymo koregavimui.

−

−

-

bos žinias.
Įgijo patirties ruošiant
ir ginant
darbą.

Turėjo galimybę įtvirtinti savo
anglų kal-

Gerai

- Naudingas kaip
galimybė nugalėti savo baimę, pasitikėti
savimi, įtvirtino gebėjimus
analizuoti,
susisteminti,
formuluoti tikslą, uždavinius,
daryti išvadas.
- Tyliai, ramiai merginai bendravimas
buvo naudingas.
Tobulino užsienio kalbos (antros) vartojimo
įgūdžius (ir žodžiu ir raštu).

- Ugdė komunikaciją prancūzų kalba.
- Paskatino daugiau
domėtis prancūzų
kalba, prancūzų gyvenimo būdu.

- Mokinys pergyveno visą laiką dėl
darbo pristatymo.
- Šią darbo dalį mokinė atliko aktyviau, nes patiko
dirbti su IKT, tačiau trūksta dar
įgūdžių dirbti su
IT. Mokinė pati
sugalvojo kaip
pristatyti darbą,
klausė patarimo,
bet darė pati.

- Praplėtė istorijos
žinias.
- Plėtojo kūrybines
galias ir mąstymą.

- Labai gerai.

-

-

plėtėsi
akiratis,
formavosi praktiniai įgūdžiai.

Įgijo teorinių žinių
pasirinkta
tema,

Gerai.
Pristatymui
parengti
pakako
vienos
konsultacijos,
įgyvendino patarimus.

Buvo sunku vadovauti silpnai besimokančiam mokiniui.
Norint parašyti gerą brandos darbą, reikia gerai besimokančio mokinio.
Silpnai besimokantis mokinys išnaudos labai daug savo ir mokytojo laiko, bet gerų rezultatų nepasieks.
Brandos darbo vertinimo skalė (0, 1, 2) per maža, neįmanoma teisingai įvertinti.
Brandos darbo vertinimo skalė turėtų būti didesnė, nes sunku teisingai įvertinti.
Brandos darbo vadovas gali objektyviai įvertinti brandos darbo kūrimo procesą, bet kūrinį ne. Siūlyčiau, kad kūrinio recenziją parengtų ne
tik darbo vadovas, bet ir pašalinis recenzentas.
Vertinant objektyviai, recenziją parengtam brandos darbui turėtų rašyti kitas recenzentas (iš šalies).
Mokinių ir mokytojų darbą palengvintų, jeigu būtų tikslesni nurodymai BD kūrinio reikalavimams.
Ne tik mokiniams, bet ir mokytojams dažnai nepavyksta teisingai suformuluoti darbo problemos, tikslų, uždavinių bei
išvadų. Parengtos rekomendacijos šiuo klausimu būtų labai naudingos.
Gal reikėtų siūlyti sąrašą temų , kad mokinys galėtų pasirinkti

riaus, kurį nagrinėsime
12 klasėje.
pagilino rašybos, skyrybos įgūdžius.
mokėsi rinkti medžiagą, ją sisteminti, apibendrinti.
tobulino tiriamojo darbo įgūdžius.
- Žinios pravers mokantis
toliau.
- Pasikartojo kalbos
kultūros, rašybos, skyrybos taisykles.
- Analizavimo patirties.

Mokinė:
įgijo kursinio darbo rašymo patirties.
susipažino su poezija auto-

-

-

-

PRIEDAI

185

186

Ar sekėsi suformuluoti
BD uždavinius?

Ar sekėsi suformuluoti
BD tikslus?

Ar reikėjo peržiūrėti ir
tikslinti BD temą?

Ar lengvai sekėsi suprasti
temą?

Ar BD temą pasirinkote
pats?

Ar pakako informacijos
apie BD rengimą?

Klausimai
savianalizei
Trūko nuoseklesnio darbo aprašymo ar net pavyzdžių kaip daryti, nes mes darėme pirmą kartą.
Galėtų būti daugiau informacijos apie BD turinį.
Apie BD rengimą informavo pakankamai.(2)
Galėtų būti daugiau informacijos apie BD turinį, pristatymą, kriterijus pagal kuriuos bus vertinama.
Visa BD informacinė medžiaga buvo pateikta.
Reikėjo kelis kartus konsultuotis su darbo vadovu, reikia konkrečios informacijos išdėstytos 1 lape punktais.
Šiek tiek pritrūko informacijos apie paties brandos darbo kūrimo reikšmę.
informacijos yra daug, bet ji deramai nesusisteminta, nėra aiškių pavyzdžių, apibrėžtų darbo rėmų
Pradžioje buvau pasirinkęs kitą temą.
informacijos pakako bet ji šiek tiek keitėsi.
Aiškina darbo vadovas.
Dalinai pakako.
Šia tema norėjau senai pasidomėti, BD buvo puiki galimybė.
Buvo sunku apsispręsti dėl BD temos, bet galiausiai pasirinkau tai, kas buvo man aktualu.
Kartu su mokytoja.
Dalinai, nes temą patarė pasirinkti mokytoja.
Dalinai, tarėmės su mokytoja, tačiau galutinį sprendimą prisiėmiau pati.
Pats pasirinkau temą, tai ją ir supratau.
Darbo vadovė ir mokytoja pasiūlė temą, kuri atitiko mano sugebėjimus.
Mokytoja pasiūlė keletą temų, o pasirinkau man patinkančią.
Istorija
Pasiūlė mokytoja (2)
Parinko mokytoja
Nors keletas mokytojų parašė, kad mokytojas pateikė temą!!!!
Mokytoja padėjo suformuluoti galutinį variantą;
Pradinis temos pavadinimas netiko. Po diskusijų su darbo vadovu buvo nuspręsta pasirinkti būtent šią temą.

Sekėsi, nes temą pasirinkau pati ir suvokiau ko reikia, kad darbas būtų pilnai ir nuosekliai padarytas.
Buvo sunku surasti informacijos, bet tema buvo įdomi, susijusi su mūsų ateitimi.
Dalinai, bet vėliau supratau.
Tema aktuali, suvokti nebuvo sunku.
Kartais būdavo sunku atlikti kai kuriuos darbus, bet sumokytojo pagalba viskas gavosi gerai.
Iš dalies, kadangi anksčiau kurti verslo plano ar kito panašaus pobūdžio darbo neteko.
Tema gana plati. Ji leido laisvai vystyti darbą.
Nuo pat pradžių buvau susidarius galutinio darbo viziją.
sekėsi lengvai.
Taip, nes neradau tinkamų žodžių temai apibrėžti.
Trūko tikslumo, bet darbo vadovas padėjo.
Tema buvo parinkta tikslingai.
Susipažinus su tema, pasiūliau keletą pasiūlymų temos koregavimui.
Konkretizuoti
Nereikėjo
Taip, nes žinojau ko norėjau.
Taip, nes tema aktuali jaunimui ir aš tuo domiuosi.
Dalinai, konsultavausi su mokytoja. ( 2)
Dalinai, nes sunku atskirti tikslus nuo uždavinių.
Šiek tiek konsultavausi su darbo vadovu
Padėjo mokytoja (3)
Sunkiai sekėsi suvokti, kuo skiriasi uždavinys nuo tikslo
Dariau matematikos Bd, o šioje kryptyje manau lengviau suformuluoti uždavinius.
Uždaviniai buvo tarsi mano darbo planas.
Dalinai, konsultavausi su mokytoja. ( 2)
Dalinai, nes sunku atskirti tikslus nuo uždavinių.
Šiek tiek konsultavausi su darbo vadovu.
Padėjo mokytoja (3)

-

-

Mokinių komentarai

Brandos darbo išbandymas mokyklose / MOKINIŲ refleksijA
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Taip, nes žinojau tikslius klausymus į kuriuos sunkiai radau atsakymus.
Klausimų daug nekilo, reikėjo tik koreguoti informacijos tikslingumą.
Dalinai.
Taip, nes buvo įdomu.
Mokytoja puikiai padėjo ir pilnavertiškai padėjo naudojant paskirtą laiką.
Konsultacijoms reikia paskirti bent vieną pamoką per mėnesį individualiai, o kadangi tai pirmas kartas, tai teko konsultuotis kiekvieną savaitę, kad darbas būtų turiningas, būtų pastebėtos klaidos ir daromas progresas.
Labai gerai sekėsi, nes jų būdavo gana daug.
Ne visada į savo klausimus gaudavau atsakymus.
Darbo vadovė – profesionali pedagogė ir komunikabili asmenybė.
Klausimus rašome į parengtus lapus. (2)

-

Ar sekėsi įvertinti sukauptą medžiagą?

-

Įvertinti sukauptą medžiagą padėjo vadovas ( nors anketoje pažymėjo taip, vietoj dalinai).( 2)
Kol atlikau tyrimą ir surinkau medžiagą, pamokų metu mokėmės apie drėgmę ir įvertinti tapo lengva.
Tiksliai žinojau savo darbo tikslą ir uždavinius, todėl nebuvo sunku įvertinti.
Teko domėtis knygų autoriais , jų vertingumu.
Sunku buvo skaidrėse pateikti brėžinius.

-

Ar sekėsi atrinkti sukauptą
medžiagą?

Ar sekėsi suformuluoti klausimus konsultacijoms?

Ilgai teko galvoti, kaip visą medžiagą sudėlioti, kad darbas būtų nuoseklus.
Ne visa medžiaga buvo vertinga ir naudinga, todėl reikėjo pamąstyti kokią medžiagą naudoti rašant BD.
Dalinai, konsultavausi su mokytoja.
Kadangi buvo daug medžiagos, buvo dalinai sunku atsirinkti įdomiausią ir reikalingiausią.
Kai analizuoji, gerai supranti ir pačią temą.
Buvo konkretinama po kiekvieno darbo etapo.
Dalinai. Sunku buvo įvertinti naudingumą, kol neišbandėme juos matavimuose.

-

Ar sekėsi analizuoti informacijos šaltinius?

Daugiausiai informacijos man suteikė žmonės.
Sunku buvo surasti tinkamus duomenis.
Taip, nes internete pilna informacijos., reikia mokėti ieškoti.
Tema aktuali, informacija buvo įdomi.
Kartais informacija gali būti sausa, panaši įvairioje literatūroje, todėl kenčia darbo apimtys, negalėdamos suteikti naujesnių duomenų.
Informacijos apie „mokinių pravardžių kilmę“ labai mažai. ( vadinasi blogai parinkta tema!!!)
Kai kuriuos šaltinius suradau pati, bet teko pasinaudoti ir vadovo pasiūlytais šaltiniais.
Prancūzų kultūros centre teikiama informacija labai naudinga.
Nėra daug informacijos šaltinių

Iš įvairių šaltinių reikėjo pasirinkti tinkamiausią.
Taip, bet pasinaudodavau ir mokytojos patarimais.
Kai kurie terminai buvo nauji, bet supratau.
Informacijos daug, bet sunku buvo atskirti paskalas nuo faktų.
Informacijos šaltiniai buvo gana netikslūs mano BD temai.
Buvo sunku analizuoti vokiškus šaltinius, nes nepakako mano vokiečių kalbos įgūdžių.
Analizuoti buvo įdomu ir naudinga.
Kartais teko pasikonsultuoti su vadovu.

-

-

Ne visuose etapuose sekėsi laikytis darbo grafiko. Daugiau laiko reikėjo medžiagos analizei, kuri buvo
vokiečių kalba.
Reikėjo daugiau laiko nei manėme. (3)
Kai kurios plano dalys reikalavo daugiau laiko, negu buvo numatyta
Atsirado nenumatytų darbų, suintensyvėjo mokymosi lygis, todėl neišėjo visų darbų atlikti laiku
Uždavinių sprendimui reikėjo daugiau laiko negu planuota.
Sunkumų sukėlė kitų dalykų atsiskaitymai.
Grafiką rinkausi laisvesnį dėl susitikimų su žmonėmis.
Paskutinėmis dienomis atrodė, kad nemažai darbo galėjau atlikti anksčiau.
Dėl tam tikrų neplanuotų veiksnių kartais darbai buvo atidėti arba atkelti

Taip - žinojau ko tiksliai noriu.
Nebuvo tiksliai nurodyta BD gražinimo data, todėl sunkoka laikytis darbo grafiko.
Ne visuomet pakako laiko, nes dar sportuoju.
Buvo per mažai informacijos apie tikslų Bd atidavimo ir pristatymo datą.
Gal šiek tiek laiko ir trūko.
Ne nes trukdė karantinas, gripas, asmeninės problemos.

Net labai gerai.
Kasdien atlikdavau tai kas buvo suplanuota.
Taip, nes buvo įdomi tema.
Parengėme iš karto darbo planą, kuriuo vadovavausi rašydama darbą.
Istorija
Planas buvo pateiktas (3)
Buvo sunku įsivaizduoti kiek laiko užims kiekvienas darbo etapas
Taip, bet sunku buvo sekti darbo eigą.

-

Ar sekėsi rinkti informacijos
šaltinius?

Ar sekėsi laikytis suplanuoto darbų grafiko?

Ar sekėsi planuoti darbą?

-
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Teko keletą kartų konsultuotis. Naudojausi BD 19 punktu, todėl nebuvo suku rengti.
Nerengiau (2);
Nebuvo priedų
Prieduose sudėjau nuotraukas.
Rengti pristatymo medžiagą buvo įdomu ir naudinga, nes gavau daug naudingos informacijos. ( 2)
Buvo įdomu padirbėti prie BD.
Pirmą kartą dariau tokį darbą, todėl buvo sunku suvokti, kaip jį tiksliai pristatyti.
Kelis kartus teko perdarinėti skaidres
Smagu savarankiškai dirbti, ieškoti reikiamos informacijos. (2)
Taip nes žinojau ko noriu.
Tai mane paskatino domėtis pasirinkta tema.
Dalinai, reikėjo mokytojos pagalbos.
Sekėsi gerai, tik reikėjo mokytojos konsultacijų, nes trūko informacijos pasirinkta tema.
Teko gana dažnai konsultuotis su darbo vadove.
Nepristačiau!
Buvo iškilusių neaiškumų.
Taip, nes mokytoja ilgai sirgo.

Susipažinau su tikslesne pinigų verte Lietuvoje, taip pat apie valiutų kaitą per pastarąjį dešimtmetį.
Sužinojau daug naujo, ko nesužinojau mokykloje.
Daugiau sužinojau apie netinkamos mitybos pasekmes, kokius produktus reikia vartoti, norint būti sveikam, kurių medžiagų mūsų organizmui reikia labiausiai. ( 2)
Darbas buvo man aktualus ir naudingas.
Sužinojau kaip stipriai Lietuvoje mažėja gyventojų ir, kad tai labiausiai lemia ekonomika ir migracija.
Taip, sužinojau kokiuose maisto produktuose yra geležies, kas atsitinka žmogui kai jos trūksta.
Sužinojau daugiau apie fosfatus ir jų kiekius skalbimo milteliuose.
Sužinojau, kokios turi būti tokio darbo dalys, kaip atlikti tyrimą ir surinkus medžiagą analizuoti tyrimo rezultatus.
Sužinojau apie praeityje naudotus matavimo vienetus.
Sužinojau apie pakrančių gresiančias bėdas bei galimus sprendimo būdus. Ateityje tai labiau padės vertinti pajūrį.
Suvokiau kaip išsikelti tikslą ir suformuluoti uždavinius. Išmokau sudėlioti medžiagą rašant pateiktis. Įgijau žinių iš istorijos ir informacinių technologijų ruošiant virtualius žemėlapius.
Sužinojau, kaip totalitarinis režimas pakeitė žmonių gyvenimus.
Sužinojau daug naujo, tai pravers ateityje.
Sužinojau apie poetą Bradūną.
Sužinojau, tačiau trūkumas tas, jog renkantis teorinį darbą, tema gali būti gana sausa, žinoma, ir renkant teorinę medžiagą tenka perrašyti tuos pačius dalykus, kadangi informacija kartojasi.
Daug sužinojau apie savo vietovės klimatą.
Įsigilinau į subkultūras ir sužinojau tikrąsias jų vertybes.
Sunku dirbti savarankiškai, kai nėra patirties ir pasiruošimo tokiam darbui.
Sužinojau kaip reikia rašyti panašaus pobūdžio darbus (2)
Sužinojau daugiau apie velnio mitologinę būtybę.
Sužinojau daugiau apie kompiuterines technologijas ir jų raidą.
Sužinojau daugiau apie augalus.
Pagilinau chemijos žinias.
Taip, įgijau naujų žinių (sužinojau senovinius vienetus, apie kuriuos nebuvau girdėjusi), įgijau patirties atlikti tokio tipo
užduotis.
Sužinojau daugiau apie miestelio istoriją.
Sužinojau daug naujo apie fiziką ir technologijas.
Rašydama pastebėjau nemažai dalykų į kuriuos anksčiau neatkreipdavau dėmesio.

-

-

Kaip sekėsi rengti pristatymo medžiagą

Ar sekėsi dirbti savarankiškai?

Ar atliekant brandos darbą
sužinojote ką nors naujo ar
įdomaus? Pakomentuokite.

Ar sekėsi rengti BD aprašo
priedus?

Ar reikėjo rengti BD aprašo
priedus?

-

-

-

-

Nebuvo sunku, nes tai skaitytos pasakos.
Nebuvo priedų

Dalinai, konsultuojantis.
Padėjo mokytoja.
Sunku rašyti, nes per mažai informacijos kaip tai daryti.

-

Ar sekėsi rašyti BD
aprašą?

Ar užteko laiko skirto konsultacijoms?

-

Laiko pakako, tačiau ateityje reikėtų iš anksto pranešti BD pristatymo datą, nes kitaip sunku planuoti savo
darbą. (2)
Reikėjo daugiau informacijos atsiųstuose lapuose, tada nebūtų reikėję tiek konsultuotis.
Jeigu kildavo klausimų BD vadovas rasdavo laiko aptarti iškilusius klausimus. ( neplaninis konsultavimas).
Daugiau konsultuojantis darosi vis aiškiau, kyla naujų idėjų.
Konsultacijos vyko pamokų metu, tai trukdė kitiems mokslams.
Vienos konsultacijos per savaitę man užteko.
Nebuvo skirta konsultacijų. (3)
Konsultacijoms reikėjo daugiau valandų.

-
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Ar atlikto brandos darbo
patirtis yra naudinga? Pakomentuokite.

-

-

-

-

-

-

-

Jeigu asmuo išsirinko temą atsižvelgdamas į savo ateities pasirinkimus, tai manau, šis darbas buvo labai naudingas.
Naudinga, nes sužinojau kaip turi būti rašomi kursiniai darbai, įgijau patirties, žinių.
Labai naudinga ( 2)
Pravers toliau studijuojant.(3) Panašūs į kursinius darbus.
Kiekvienas toks darbas suteikia naujos patirties.
Šis darbas buvo labai naudingas, vien dėl mano anglų kalbos žinių gilinimo.
Pritaikiau savo turimas vokiečių ir lietuvių dalykines žinias bei galėjau įsivertinti save – kiek aš moku toje srityje.
Lavinau savo asmenines savybes, kurios gali man padėti ateityje rašant tokius darbus.
Ateityje žinosiu, kaip rašyti BD ir nereikės daug kitų pagalbos.
Naudinga, nes įtvirtini savo žinias.

Naudinga, nes morališkai paruošia ateityje būsimų panašių BD rašymui.
Naudinga, nežinios visada pravers.
Taip nes gauni papildomos informacijos, ją renki pats, todėl geriau įsisavini naują medžiagą. Surinkta
informacija gali pasidalinti su kitais. ( 2)
Naudingas visokiariopai, nes dabar galiu laisvai kalbėti apie kainų svyravimus Lietuvoje su šioje srityje išmanančiais
žmonėmis, pati pamačiau kainų skirtumą į kurį pažiūrėjus norisi niekur neskubėti ir pataupyti.
Sužinojau įdomių naujienų ir išmokau dirbti savarankiškai.
Taip naudinga.
Taip nes suteikia naujų žinių, raštvedybos žinios pravers ateityje.
Taip nors ir reikėjo daug laiko skirti darbo atlikimui, bet dirbti buvo įdomu.
Tai bus naudinga ateityje.
Naudinga, nes praplečia akiratį, taip pat kaip rašyti darbus universitete, t.y. ateityje (2)

Sužinojau daugiau apie regą bei jos profilaktiką.
Sužinojau, kad pienas ne tik naudingas, bet ir žalingas. Išmokau įvertinti pieno rūgštingumą ir įvertinau mokinių žinias apie
pieną.
Sužinojau apie Antikinę demokratiją daug naujo.
Sužinojau daug informacijos apie savo kraštą.
Sužinojau apie susiklostusią situaciją Lietuvoje ir darbo biržos privalumus
Sužinojau kaip reikia prižiūrėti namų vaistinėlę ir kokius gydymosi būdus žmonės renkasi, kaip jie prižiūri savo namų vaistinėlę ir kokius vaistus dažniausiai vartoja.
Taip, sužinojau daug naujo apie hidroelektrines.
Sužinojau apie aukso pjūvį, apie meno rūšis.
Plačiau susipažinau su Molėtų rajono valdymu sovietmečiu.
Daugiau sužinojau apie Molėtų krašto ekologiją.
Daugiau sužinojau apie pokario metus Lietuvoje.
Sužinojau apie sentikių tradicijas, papročius, šventes ir juos pačius.
Praplėčiau savo akiratį, gavau daug naujos informacijos, supratau svarbiausius verslo planavimo punktus
Gavau naudingos informacijos , susipažinau su verslo planu.
Sužinojau, kad geriausiai perkamos knygos raudonos ir juodos spalvos viršeliais.
Išmokau spręsti kai kuriuos uždavinius, kurių iki to laiko nemokėjau, t.y. patobulinau matematines žinias.
Apie degalų kainas ir jų pokyčius.
Sužinojau kainų skirtumus tarp dviejų kambarių butų.
Daug naujų žinių dominančioje srityje.
Labai daug sužinojau apie paties verslo plano kūrimo struktūrą, rinkos, konkurentų analizės ypatumus, pardavimų strategijas, kainų politikos pasikeitimus.
Sužinojau keletą dalykų susijusių su pasirinkta darbo tema.
Sužinojau labai daug naujo apie prancūzų kultūrą ir kalbą, jų raidą Lietuvoje.
Sužinojau daug naujo.
Įdomu buvo sužinoti, kaip rašytojai apibūdina melę.
BD buvo naujas, dar neišbandytas dalykas.
Iš dalies, nes sužinojau porą naujų dalykų.
Sužinojau daug naujo apie taupymą, ekologišką energijos panaudojimą.
Taip sužinojau (apie vardų, pavardžių kilmę...)
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Kaip jūs manote, ar brandos
darbas apskritai yra reikalingas? Pakomentuokite.

Naudinga, nes taip nenualina, kaip pasiruošimas egzaminams. Labiau susikaupia ir nepatiria streso.
Taip pat BD rašymo metu, rašantis sužino daug naujo, lengviau vysto savo mintis ir idėjas.
Manau taip, nes rašydamas BD mokinys ugdo savo įgūdžius dirbti savarankiškai, konsultuojasi, bendrauja su mokytojais.
Gauna papildomos informacijos pasirinkta tema. (2)
Naudinga, ne vien dėl to, kad tave vertins, bet ir pačiai naudinga.
Puiki proga moksleiviams parodyti savo brandą.
Taip reikalingas.
Reikalingas tiems, kurie nepajėgūs gerai išlaikyti valstybinių egzaminų. (3)
Atliekant ir pristatant BD išmokstama daug visko.
Taip, nes tai galimybė rašyti mėgstama tema, būti įvertintam ir tobulinti save.
Reikalingas, nes sužinai daug naujo, bet nereikalingas, nes užima daug laiko.
Tai tarsi susipažinimas kaip bus universitete ar kolegijoje.
Senasis mokyklinis darbas buvo daug paprastesnis ir mažiau oficialus, kas mokiniams padėdavo lengviau ruoštis bei atlikti darbą. BD sukelia didelę įtampą ir atrodo daug sunkesnis negu valstybinis rašomasis darbas.
Žmogus turi pasirinkimo laisvę ir pasirinkti įdomią kryptį, temą.
Neturiu nuomonės.
Reikalingas mokiniams, kurie nelaikys egzamino. Kelia mažiau streso, nes atliekamas palengva, konsultuojantis. Parašęs
darbą esi tikras, kad gausi teigiamą įvertinimą.
Toks BD užima daug laiko ir trukdo mokytis kitų svarbių dalykų. Jis nėra naudingas. ( nors prieš tai rašė, kad “Labai
naudinga“).
BD gali pagelbėti tiems, kurie nelabai gerai mokosi (2) ar negali laikyti egzamino, jiems suteikiama galimybė gauti geresnį
įvertinimą.
Ne. Tik ne mokykloje, o aukštojoje mokykloje (2)
Reikalingas, padedant geriau įvertinti mokinio žinias.
Kai kuriems mokiniams tokie darbai gali labiau patikti nei egzaminas.
Reikalingas, nes teikia daug naudos.
Reikalingas, nes atlikti tokį darbą lengviau, negu laikyti egzaminą.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pravers studijų metu ruošiant kursinius darbus.
Sužinojau kaip turi būti rašomas pats darbas.
Sužinojau daugiau apie kryžių simboliką.
Ši patirtis naudinga, nes išmokau geriau rašyti Brandos darbą.
Išmokau rinkti medžiagą, pristatyti, analizuoti, patobulinau kompiuterinius įgūdžius.
Tokie darbai bus reikalingi stojant į aukštąsias
Taip, nes šios patirties reikės rengiant bakalauro ir kitus studijų darbus. Bus daug aiškiau ką ir kaip daryti.
Daug naujos informacijos, naujų žinių apie matematiką ir dailę.
Naudinga, nes įgijau daugiau patirties analizuojant surinktą medžiagą bei ją vertinant.
Tai pravers studijuojant.
Mokiniai turi lavinti savo įgūdžius.
Nedirbsiu mokslinio darbo, todėl patirtis nenaudinga!!
Pravers ateityje ir per ekonomikos pamokas (2)
Pravers studijų metu
Galimybė įsigilinti į įdomią temą;
Išmokti daryti darbą.
Naudinga jeigu tolimesnės studijos bus susijusios su matematika, o jeigu ne tai uždavinių sprendimo būdai greitai pasimiršta.
Suvokiau kai kuriuos ekonomikos veiksnius, naudinga patirtis rengiant tokio tipo darbus, pristatymus.
Sužinojau kainų skirtumus tarp dviejų kambarių butų, padariau atitinkamas išvadas.
Mokinys išmoksta sudaryti aiškią galimo verslo įgyvendinimo viziją, įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, pelningumą,
riziką ir t.t. visa tai naudinga.
Sužinojau kaip rašyti brandos darbą, patobulinau anglų kalbos žinias.
Labai naudinga, nes ugdo savarankiškumą, rašomo darbo, tyrimo, analizavimo, kalbos ir komunikacinius
įgūdžius.
Taip, nes išanalizavusi visus rašinius, supratau, kokias klaidas daro mokiniai ir kaip jų išvengti.
Tai galimybė ne tik parodyti savo žinias, bet ir įrodyti, kad moki jas pritaikyti praktiškai.
Manau, kad tai padės studijuojant. Be to, šios žinios bus pravarčios ir gyvenime, nes žmogus suprantąs istoriją labiau geba
suvokt dabartį.
Gal pravers universitete įgūdžiai kaip rašyti tokio tipo darbus.
Naudinga patirtis.

-
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15. Ar reikėjo rengti BD aprašo priedus?
16. Ar sekėsi rengti BD aprašo priedus?
17. Ar sekėsi rengti pristatymo medžiagą?
18. Ar sekėsi dirbti savarankiškai?
19. Ar atliekant brandos darbą sužinojote ką nors naujo
ar įdomaus?
20. Ar atlikto brandos darbo patirtis yra naudinga?
21. Kaip jūs manote, ar brandos darbas
apskritai yra reikalingas?

15

Ar sekėsi analizuoti informacijos šaltinius?
9.

14. Ar sekėsi rašyti BD aprašą?

15

Ar sekėsi rinkti informacijos šaltinius?
8.

13

9

Ar sekėsi laikytis suplanuoto darbų grafiko?
7.

13. Ar užteko konsultacijoms skirto laiko?

13

Ar sekėsi planuoti darbą?
6.

18

11

Ar sekėsi suformuluoti BD uždavinius?
5.

12. Ar sekėsi suformuluoti klausimus konsultacijoms?

11

Ar sekėsi suformuluoti BD tikslus?
4.

15

12

Ar reikėjo peržiūrėti ir tikslinti BD temą?
3.

11. Ar sekėsi įvertinti sukauptą medžiagą?

11

Ar lengvai sekėsi suprasti temą?

2.

12

6

Ar BD temą pasirinkote pats(i)?

1.

10. Ar sekėsi atrinkti sukauptą medžiagą?

11

Ar pakako informacijos apie BD rengimą?

Klausimai savianalizei
1.
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Lavina kalbėjimą prieš auditoriją (2)
Įgijau daugiau žinių. (2)
Pravers nebent studijų metu, kur tokie darbai privalomi.
Vienas mano, kad nereikalingas.
Bus naudinga ateityje studijuojant.
Patobulinau visus įgūdžius.
Reikalingas, nes skatina bendrauti su darbo temos profesionalais pvz. gydytojais; įgauti įgūdžiai bus naudingi gyvenime
rašant projektinius darbus ir pan.
Taip, reikalingas.
Mokiniams, kurie nesiruošia laikyti valstybinių egzaminų, darbas labai reikalingas. Suteikia daugiau galimybių stojant.
Taip, ši patirtis pravers ateityje.
Atliekant BD ugdomas savarankiškumas ( 2).
Gal ir reikalingas, nežinau.
Jeigu tema aktuali –įdomu, jeigu neįdomi –ne (2)
Tai geras sprendimas mokiniui, nelaikančiam dalyko egzamino pademonstruoti savo sugebėjimus.
Brandos darbas reikalingas kaip priedas prie egzaminų, padedant mokiniams tobulinti ir įtvirtinti įgūdžius.
Brandos darbas negali pakeisti egzamino, tai galėtų būti kaip metinis dalyko darbas ar priedas prie egzamino.
Man asmeniškai šis brandos darbas davė neįkainuojamą patirtį, kuri pravers atliekant panašius darbus ateityje.
Mokiniai įgauna daug patirties rengiant projektus, tai pravers ateityje.
Mokinys išmoksta planuoti savo darbą, atsirinkti šaltinius ir juos panaudoti, galiausiai pats darbo pristatymas viešai prieš komisiją labai naudinga patirtis.
Taip silpniau besimokantiems mokiniams arba tiems, kurie nenori laikyti egzamino.
Egzamino forma turėtų išlikti pagrindinė. Tokius darbus reikia integruoti labai apgalvotai. 12 –oje klasėje mokiniui tai gali atimti per daug laiko ir gali būti sunku rasti vadovą.
Darbas labai naudingas, tačiau jis užima daug laiko, o mokslo metų gale ir taip trūksta laiko, nes yra daug atsiskaitymų.
Kai kuriems mokiniams tai suteikia daugiau žinių, tai geras įgūdžių išbandymas.
Gal būt jo pagalba mokiniai galės lengviau gauti atestatą.
Nereikia nei brandos darbų nei projektų.
Nesuprantu kokia BD prasmės neskaitant įgytų žinių.
Tikslinčiau laikyti brandos egzaminą.

Mokinių, rengusių brandos darbą, refleksijų apibendrinimas (Išanalizuotos ir apibendrintos 69 mokinių refleksijos), pateiktos 5 lentelėje
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